


 ! یریگتسدمغ ردودنل رکسفهب نا دن ز یدش وگ ردیلیل _

 یر 4۳ دشثعاد ناوج كاب تدا-> 9

 .دورب نادن زا ندن) یاجهب
 ردینالک و یدازو» اب یزاحح رصا

 ۰۰۰ ۵ وشیم یزابمهملوق کاب

 یامنیس یلتساوخ و اییزیهدانس یلیاه
۰ 

 وج گی تداسحیب و دنک ترفاس« نددآهب هتشن یهعمج ز ور«

 هکدشخ تاپ دوب را ریذپانرادنا یو ول و "هیاایب ز یهفهم

 نادنزمد ات ندنل یاهب تا رردر «د:اچ قیر هفيگ شرط

 تشا و راپهب هک د رک داحی ردتداسحنیا ,.. .دورپ

 ور رو یص؛ یاد هب وز ۰ دا رو
 هب مجاز یرایخا هنداح

 6 تشاد اماب هند نیا یهرلخ مور هک یس گ

 د اهاماتزور رد وا لوقرا

 رام ۳ ۸٩ ندم سیب یما تظط

 اروآ و هتیشاهت ۱ رب

 هدیعر شهدههب اره اطاو قشاع تا و هل لاح رب ۲ #۳ 1 ۹
 لس یاد

 د وار ام 2 هام داد ما ۹
 هیرانسیهنیمز رد ار دوخ زاکیل رم کی داجیا اب دراد ۳4 ۰ ۱
 ِك ۲ 1
 د وجا ی یعیس و هژ و رب ر اک نیا یا رب هل . دیامن لابندیسیون

 , میرادنیعالط ی هک زاز ره هک

 ؟ نرب زی ولت بشیهشب راوی رحم راشفا بی رهزی ورپ ۵

 یم شخپ نا رپ یاب نوار رو هعمح یاهبش تسا تفه

 وخب تیحن !ر امیلش روب زمیهنپ را ویا رحا ابدوش

 تویزپ ولت ردیراکتیای

 ون رب 4 ها کاذم یدهآج« لامج

 یددر و هی دوره تالوصحم ی )

 هدهمب ار نونسلهچ ین هلی

 ۱  ما زوت اب
 , ی ۵ رف هو

ِ 
 اد ات اهملیفی وداد دنهاوخ همادا ۷ دننکهیهت راک

 .دوشیمشخپ ام

 ِ ۰ و
 دشب ر ایمامتار دمب هتفع نیا ۶

 ءا رب تسا مهصم هد ره تمج رم

 دیاما رفس اپ ور « و کایس# ت
 دوب یراد ربملیف یی ر ,د یواح ترم ریخا یههام ردد

 و ه رح اس « هنلد ؛ دیفس گیم هلمجنم هز ۱: ملیفدج و
 د مه ماشنل ود کم وس دوب رار ساهدناسر ناب او ۹6
 هد یقثنم هیضق ایوگ یسلو دشاپ ناژورف هارمه رس ن

 اه-یزاپ مد دین
.۱ 

 ۰۰ رفلهس بآ وجنخت* مغذی

 و دوس ی « احد ی رنهی» دتسب ون وخ ۱ ۱

 و هایم
 یرادرسلی ۶ ورشاب و » دش یمطع

 د راد وخاس راب هک یبیتاب . هشنهارخ زاف ۱ هدنپ یر
 ل ۴ داسحا زا نوح+ دنک وزگوانیم رد شرابور اف دوشم یی

 ۰ و ی یمکحتسم یا دب واپم و دعاپيدنم * رهب زین یاد هاوحر
 , درو هوجوب بیمزد

 عج" رس دا رهاپ نا هنصا رز ۱ هتفهنیاهک یذج مخ رد می دن
  یادم دازیرپ ملیا دیر اب یارب) هدومن

 یدج س رسسق رف وأپا هک دوخدن ز رفنپآ وا هل وت رطاتم اه رو رسپ
 ه زاد ميمصت تسا هدرک یزیک هرانک اتیسزا یزادراب راحت َّ  ِ ۱ 5

 (د رم رس ناهنصا ر

۱ ِ 
 ودی امن یرادد وخ ین رپ یاهیلیف ردیز اب راک ۰ یر تره ۹

 دوش لوقشم شهچب



 زی راسیهرا حر اهنسسو هانس کم از ط
 رد یریظن

 _- دن

 لفاحم

 وینادعیس

 یباددیسریغ
 ...تساد |

 یاضعایادص ورس هتشذگ یهتفه

 ری رحت تکیه < دما رد ( هلجم یهب

 ثاما اهنآ هب نفلت گنز هکارخ |
 نیاود ادیمن ندرک رکن تصرفو |

 هک دوب هقباسیب مه اهدوخ یارب
 هیکات زونه کنآذوجو اب میتیب

 هلجم یهزات حرط یور یدابز |

 نیلچنپآ ووب زمحرط «مياهدرکش ۱
 عفأ و همه دیبات و لابتتسا دررم

 صضوصخب ایم نیا رد..., دوش
 امتیسهراتس یهژاتراک 4 نادنم رنه

 لماع کی و میهم مادنا کنی ار

 .. ها هتسن اد مللاف یهدننک نییمت
 ناگ دنا وخز ا ینپ هدمنینچمه

 اهتت : هک دن اهتشاد راهظا « هلجم
 زا هک ییهلجب + ًآاسیس هراس

 ادم یل وصاو حیحص یی اههار

 ینارپ اذنادنم ره و نا ريا یامنیس

 او یصرط نینچ دناوتیم « هدوپ
 هتیلا « دررایب رد ارجا یهلحرم هب |

 یسهیشاحلیاسم هب هک مه ییهدع ۱

 داهتفگ ؟دنهدیمتیدها۰ ماذقانیا |
 دوگیم ثعاب امنیسهزاتس راک هک |

 دننک یدنب طرش «دنن اوتب اهنآهک !

 مه یدمآ رد هار نيازا الامتحار
 ۱ هنشاب هتشاد

 رشاح لاح رد 6 رب دقت رهب

 هلجم ناگدنسب ول زا لکشتمیهورگ
 دنتسهنآ رکف رد حرطنب | ناپ رجم و

 یهزانمدنا رف ریا رج | تیفیک هپ هک
 ات دنهدپ یبساتم لکشامنیس هراتس

 ژاقآ مدنا رفر لیا رتدرژ هجره

 .. ثا رپا هب تشگ ز اب زا سپ شوگرگ

 : ريدم و زایتما بحاص

 نایتسلاگ - پ
 ۲۱۴۲۸۳ نفلت

 یهتفه هک ررطلامه « اهانم دوش 1

 ناگدناوعتارن هیتشون مملئ | ۳در :ناگدتسپون یاروشرید
 03 لبک دنا تیم هاقتم رده و ۴۹۲۲۱۳۴ نفلت ۰

 . دش اب مدنارفر نیا ۷۹۰هراسش - مهدزون ل اس یا رهساضر
 زا یدادمتهدنپآ یاههتفهرد

 او لقلا ناگاداوغتارظن ۱۳۵۱۶ امداد رب مهدز ای ؛ هزادا لحم

 1 زا ةیهجیتا رثد وز هچ ره ان درک لابرب ه : هرامشکت نامتخاسانهسا رو اهچ -ون راز هلال

 اههنان رظتنممه اب هدوک هنفرگ سس سس هه هلقا یافبط « ژرثلا
 ۳ یلیل : دلجیور زرب

 .,, میتسه امشیاهنالن و ۳۰۵۱٩ : نفلت یگتفه یهلحم



 | اهناوحارج |
 :دنیب یمن ینا رب املیف

 .تسه ناوح نا ریایاهبیس
 ...تسی ددسا نآ و> یل و

 یناربا ملیف یون اد نامدوخ ام 8

 یهلادبع : زا

 همه نيا زا دوری رس شاهلصوح دشاب سک ره
 هبنپ یس اف یامنیس ... ینانتعایبو یهج وتيب «یتخا ونکپ
 رد هک راگنا راگنا و شی اه شوگ تفج یوت هتشا ذگ
 اهنیمه.. , دراد یتیلوسم «نوگانوگ دی اقع همهنپا رپا رپ
 «حیانیت» لسنیاههچب ورب اب ات تشادنآرپ ار امهکدوب

 تسا ملیف قحب یرتشم هکی لمن مينیشنپ وکتفک هب کلم نیا
 ... دنیب یم رتمک یناربا ملی یلو

 ارج هک دن راد هلگ ینطو یامنیم ناراکر دناتسد

 ردهک دن راد تیاکش دوریمن ناشملپف ندپدپ زورما ناوج

 ین اموت نا را زههتبلا و تسین یم وب یامنیس ن ابیتشپ یسک نا رپا
 باسحهب « دن ریگیص ناشی اهملیف تی ابزا هتفه رههک ار

 . دنراذگیمن هناقلخیراداوهو ین ابیتشپ

۳ 

 : دیوگیب وجشناد * یششوک نودبرف
 ؛ منک ادیپ یمراف ملیفرد ار مناتسودو مدوخ مهاوخیم نم

 امهب هبرجتهب هکارچ می وریم یناریا یاهملیف ندپ دهپ مگ یلیخ ام
 . تسیث امیگدنز ملیف «یسراف ملیف هک هدش تباث

 و مانیابوج هنو تسا ملیف دنتنم هث هک ناوحنیا هک یتسار

 ء هحفع

 ۰. مینک یمدادیب

 .دینک ملیفا رامیاها وب م راهچ كب لقا ال 3

 ۱ یاعهاز بوم هشدمحه هت-ء آ ارج 3

  تسا ملیف

۱ 
 دوب هداتسیا فصیوتهکیلاحرد تفگ ار شاهدبقع ًاصلخم ًاصلاخ « ناشن
 , دنک اشامت یلاریاریغ ملیا کی هک

 * دهدیب رظن نینچ یبدا هملبید*حلصب زانهب ۰ 6 3 4 ۲
 کی یتح « .یسراف ملیف ناگ دننک هیهت هک مین ادب وا

 7 ی ملیف یقطنم و حیحص هیهن فرص ار یتفاپ رد یاهلوپزا مر اهج
 اهملیف یاشامت هب دننث

 ام

 ود ردیملیف مينيبیم یتفو یلو میوریم "
 رد طقف هکیلاحرد هدرک بسک لوپ ناموترازهدصتفه شب امن هتفه

 شی امن ام یارب « هدش شا هیهت ف رصناموت را زهدص دیاخ دودح

 . مينکرر ده شهاررد ار نامتقو دیآیم نامفیح
 وبو چیه یابوج«ناوجلسا -

 4 شدم

 ندیدبدسرتب یداوسمک و یشنادیب ماهتا زا هکنبا نودب « هناعاجشو دهدیمن ربیغت « هجوچرهب ار دوخ هدیفع و دربذبیم قایتشا اب « دشاب هدش شفارطا رد غیلبت یاهرذ هکنبا نودب ار امتبس ملاع ینادواج و شزرارپ یاهملیف زایضعب ارچ سپ درادن ار دبژا بوخ زیمت هوت لونهوتسا دنسپ لجنبرگا . دشاب مه دنسبلجتب هک دوشیمن لیلدنبا یلودربیمرسهب طرفم یدیقال رد رهالنو دراذگیبشیر « دنک ی م دنلب ار شپ اهوبهک تساتسرد « تسین
 ۲ دوری شهاوخلد ملی

 . دیوگیم ناتیریبد ریید ۲ یدمحم ز وری
 رد «هملک یمقا ویانممپ « ملیف» مرازهکی هکلب و مدص کی الوصا هک دوشیمهدهاشم . تسا رتشیب تسا (دوریل اه)ناهچ یامنیم ضبث هک ی رهشزا بنارمهب «هشیپ رثه» دادمت ناریارد هکنیا اب



 ملیف زا هک ناوجدنچ اب وگو تفگلاح رد « امنیص هراتس هدنسیون

 ... دنرا زیب یناریا

 زا یرود و یربارب ان نیا لیلد یک هچ < دوشیمل هتخاس ناریا

 ۴ دنادیمار تیعقاو
 باوج هدز ناحیهوروخرپ نایرتشم نیا هب دناوتیب سکه چ

 دیاب یسک هچ یتسار ...؟ یناربا نادرگ راک اب یناریا ملی . دهدب
 ؟ دهدب باوج

 .دیوگیم؛«بیداناتسریبد مجنپلاس ل.صحم ( ش-زورهب

 « یناوژنود*ی اهمدآینارپ | یاهتسب رانس منک یم رکف نم

 تیصخش «ناگ دنسیون بلغا مراد عالطا هک اجنآات نوچ . دنتسه

 نام رهق هک روطنیا و دنهدیم زورب ناشی اههتشون بلاقرد ار دوخ
 اپاجره ه هتسیترآ هو فورسم لوقباب ملیف ناتساد

 ار نارتخد و نانژ مرتحم هبطاقو دربیم ار همهلد دراذگی».

 رگا دشاپ نارژ نوددیاب نآ قلاخ دصرددص دنکیمدوخ بوذجم
 یگدنز هلحص ردیزیچ نینج دنن ادوم همههک تسا «یناریا«نام رهقنیا

 ۱ دشابیزابهدمش و «وداجهدح رد دی اب

 هک دوبشالترد اههایهک منکپم رکف یناوج هب هک یماگنه -

 نوچ هک میدنايم یرسپهب ,.. دنک رارقرب یتسود شبوبحب رتخد اب
 اعتنا دص دنک اپ و تسد دوخ یارب یرتخد تسود دوب هتسناوتن
 اوسناشدیسانشیم یبوخب امش هک مشبدنایم یناسک ,,هبو... تشاد

 ناگشیپ رنه یزاب داوژ نود دروسرد زومآشناد تسود نيا هتفگ هب
 . مباپیم دانتعا یلاربا

 اروگتفگرس « یسراف ملیف کی ندید نا رظتنم فص یوت

 : منک یمژ اب هل اتهسود و یس درب كکی اب

 ؟ دیتسهیم رافملیف ناهاوخاوهزا امش «ناجانآ

 هک مه همقدکینیا « متسین یملیف جيههاوخاوه الوصا نم
 . املیس مدمآ لایعرارصا هب دینیبیم

 , دشاب یاهثرف لهاوا دباش هک میورپم اقآ لایع غارس

 ؟دنهدیمحیج رت نتف ر امنیس هب اراهراک یلیخ ؛ اهناوج نیاارچ ًاعلاو 1 د ایمن ۵ اتش وخ یج را ملیف زا مش ؛مرتحم مناحخ

 مل اتس شتس تسین ر وطع هه از۱ ه _

 3 وب یم نگنیشق سم دم کی ملیف نیا هشیپ رنههک د رک فب رعت
۱ 

 1 اس یاس دن منیث هتس مه س اب تدپ د رط اب عدل

 مننک ها۶ ۱ مشچهب یط ویاههدیدبهب می اهدرک تداع اب

 درادیلیاد هچ ماادیمت ابا .«.میاهد ۰ راکنیامه هشدمه هک لا و
  : 

 . ما هسسنوخنفک هباهنا اب ناناوحزا یرینک هورک هک «نم اهننهن هک

 , دنروخد یتطو فیرطت تعنص نیا زا ؛ همهو همه

 « دننسین یلاریا یامنیمرد زیگناباجعا یاهیروآ ونیاب وح اهنآ

 نیا ,دنرادت ینضو یامنیس ناراف ردناتسد زا ,یعورتمان تا , اطتت اهنآ

 لدوب یناربا راظتتا یسراث ملدا زا دنهاوحبم ار«نافدوخ» ناناوح

 : تفد سم اهنازا یکی « دنراد

 مه  يمل هنیلاو مدرک مالس یرتخد هب سوبوتا یوت زورکی
 اهنتهن رتخد یلو (سراف ملی کیهشیپ رنه تاک رح انیع )یئوگ هلذب

 دناباوخمههناناح یئبس کی هکلب (ملنف هراتس لب )درک رانفر هنالقاع

 4 ِ ..ءا مشوت خیا
 ناشلداهنا «دراد یم دنر رد دایر «هثداصنیازا «ناناوحلست

 تسدیاهرونش یاهملیث هب لقاالار یناربا ملی دنناوتب یژور دهاوخیب
 یو هنهدب حهجرت «نغ اپ

 ملا طرشودبآ نودب هلطخت « تای رظن هنوگنبا راشتنازا اب ضرغ

 یتاربا دارد امنوس لئاال میهاوطبم ام «تسین ینارب ! یامندسویسراف

 یتراجت دصرد دم امنیس هکالاحو « دنریگیبهدیدنار زیج هچ هک دننادب

 «.. دهاوخبمهچ اهنازا « یرتلب » هک دننادپ لئاال هدش

 یالبالردوهدرپتشپ یاهتیلاعا دوبوراترد ار دوخ هک یئاهنبا

 یاهدادرارق دنع و ینادرگراک و یرادربملیا مگفرم یاههجوک

 رکل مه یمک هک تسا راوازس «دناهدرک اهر اجهمهزا ربخیب « هنالداع
 ! دوخ یرتهربغ تراجتهنو دوخیرتهتلاسر درومرد دننک

 دراد زارد رس هتشر نياو

 کلا ناگفام یاس



 یامهنیس خیرات ادنمرته نیرتروقتم

۱ 

 . دش دنهاوخ) باختنا نآ ربا

 مدنارفونیاردتک ر شهباو نا ربا یامنیس نا رفتم مومع
 ! مينکيمن توعد

 میتف رگ میمصت نامدوخ هلجم هلاقم رس رد شیپ هتفه

 متف رک میمصت زین هدنب نیا « مينکباختنا ( نی رتهب )
 نا ریایامنیس هتبلآ هک مزادرپب «مهم» نیا هب دیدج یع ونپ
 هیلک زا نيارب انب ءدرک دهاوخت ور نیاب ورذرا زا ار
 مدنمشها وخ هحفص نیا یور هدنخ ناگ هننا وخو صاخشا

 ینطو یامنیس نادنمرنه نیرتروفنم هراب رد اردوخ رظن
 هرفتکییروژ تثیه کی طس وت هدش عمج یارآ دن رادلاسرآ

 و !] سرپ زاپ و سرزاب روضح نودب ( هدنب دوخ )

 ,تف رگ دهارخ ه زیاج و دن هد

 را و دم ۲ ی 1۳۹
 عفنب فلتخم یاهم انب ًاصخش دوخ رگید یاهمدنارفر ریاس

 ام هکدشاب تخت ناشلایخ دنس رفب و هداد یأر ! درخ

 تلاخد ارآ شر امشرد ار ینالت یاههم ان ودیمهن میها رخ

 .تشاد میهاوخ لاسرا دببو هدادن

 رد هدنپآ یاهتف . مته ًامشیاههب ان رظتنم

 مهاوخن یرتشیب تام بیجع مدنادن رفر ۷ هراب

 . داد

 1 یابدوک

 ! هبثا وکش

 و دن رنه یرافغ نیمپس اهمناخ مئاخ هباجنیا
 ناگ دننک هیهت هیلک زا هلیسونیدب امنیم زاط و ناوج هر اتس
 اتود هدنب نیازژا هکشیا دوچو اب هک متشادن .مفرتزپ زع

 -ینشیاعن ار «نوئمم مهیلیخ» و هرگیوش ی را لر ملیف

 رتخیمتشاد هدهعب یل وا لر اصخش هک شارب | هزینالبق و دنهد

 مادکچیه هومن شاورف تامرت نویلیکپ زا
 هروطج تلاح دنس رپیمثو هتفرگن نمژایغارس

 شهاوخ « مرا د بیع نم هگم* نر ادن لوبقونم ارج 1 تهج

 یارب | دجب نیاسن .دقفلم ماد زا رقزت هقومک نیا اب ملک یم

 رگید مه مردام ابض متسه نا رگیدزآ رتبس انم نمیل وا لد

 متسهمادقا رظتنم .1 مررخب مسق مرضاح ۱ .دیآیمل ملات
 یرافغ نیمیس

 ناگدنکههت زا

 هجبآ ارج ؟

 ! راه مادختسا یه

 ررمابدرا وژپمتورتویسکس یرتاباپ هزیثودرفن کی

 ترجا اب زور هنابش تفه یارب, یرتمیلیم ۸ یرادریملیف
 نیدجاو و نیبلاطتسا حایتحا هروم ادیدش و ًاروف کیف
 بت اجنی | دوخی « یزتنافرتتد+ امنیم هرانسرتفد هب ,, طنارش,

 ] تم ۲ تب . دننک لصاح سامت هام رحمررطب (هدنپ)

 توسآ وخیم شادیجراخ هی رنه مادک

 هنیاطرهچونم یاجب ودنارب نولراب

 ۱ تدح و , نیلپاچیلراچ
 یمبرک ترصن ۱. اکیسدروتیو
 نوباتک 7, رولیت تبازیلا

 یلضاف اضر » كراب دیو دراچیر

 نبدرف , نیو ناح
 گراع 0 نیترامنید

 یتوئوز ورهب 1 نولد نلآ
 یئانب یروپ , یتیواکینوم
 یدرونامیاکیب , سنالاپ کج

 ماکشوخ یرز , ودراب تیژیرب
 یرقعج ریما » نیئوک کمویتسا
 ۱ و
 1! شویم ۱ ورنوم نیلرم

 رگید نارادگنفت زا یکیهب هک !نک هلاخ تسدهاگن

 هام هود نیمه ریخب شد ای

 ناگدننارخ زا یکیهکدوب شیپ

 کی اب تشه و شش یاههتیر اولسن

 دندوب هتحَی رالعا درف هصاژر ددع

 هکدنتخادن اهارب یقرتشتق و مهی ور

 یرتشیب ینمض وی ورم
 . دون ود رهیا رب

 بورودو بماراد ارگ
 لنهدنناوخ یارب ؛ هلصاح

 هدرب شب تیاضر رخ رک ذلاقوف

 (۱یلاذک رادگتفت همزا بمشنم)

 رشر اک هب تسد مهوت هک هداد ادن

 لدع « ولج ه هتفر بقعهن فرطو
 کگ رم شکمیاهول اولازا یکی و.دز

 ادخ هک . ... هتخادنا روتب ار ام
 یرنه هک فام شنا رمز افت کت
 دنشابناشراپ مهردقنا رگ ناسیرن

 ره

 گنچ هب ار اذک وادک ترهشرتد وژ

 | نيمآ «دنروآ

 ۱ ! ربخ یو ۱

 لصاحعالطا ام دناب زمیج راگن ربخ شرا زگ قبط ۱
 جداحرابثازا هتشذگ هتفهار «همشچ» ملبف هییک هک میدرک

 نادر گراف تا اع یانآ هدانتسا و عالط !تهج هک تشاددروم نیاردیک انتشحو رابحا ام راگن رخ

 ] دش تشاذگ ن اشیا ر ایتخارد هل اتنشح ویاهملیف

 لقتنم رابن اب هرابود نآ ندرک زیمتو یبورک اخزا سپو
 ۱ دناهدومن

 سست سر ایست سس



 دوبهدمآین اهج ریغر ابخا رد
 امنیس مل اع ناگ زیشودزا یکیهک
 سکع اههدرس هقدصزا ایوگ هک

 هبیهگ آ یاهژاترپ رو تالیصفت و

 یهاگتسدومدو هدیسرینأیب و ایک
 وتداشرتب اهنردآ ریخ |. هدز مهب

 تورا هک هدومرف مالعا تماهش

 ۱ رامیس هدرکلیصحتیاهناد رک

 دوم رق دنه اوخن رختفس تقوچیه
 ناشملیف هرانح هردخم ایلع هک

 , دشاب
 رپخنآ را زهزآ یکی هدیقع هب

 زاسپ « هاگتسد نیا یئرمان راگن

 یاهدع هک یناگدنناوخ شیادیب ءآ 9 ۱۳۰ ها

 ناگذنناوخ مان وهتسنادناشداوسیب

 ؟دناهداهن اهنآیورب رازاب وهچوک
 | -نادرگ راک ندشزبس دهاشبیرقنع

 | بسچرب رب هوالع هک دوب میه اوخ یئاه
 قا رطمطرپ مان «یگدرکن لیصحت

 هلدپ مهار هرازابو هچ وک مد رم#

 تسد زیزع هراتس هک ًامقا و.دنشکیم

 سورع نیااب « هکندرد مهنن

 ۱ شندروآ

 (دیارج) تسا هدنرب وقاچ لثمر زیل یهعشا

 تب
 ی

 درد یسرا» یاهمنی

 یاهراک زا هک یلاحرد هنام رحم

 تفرگیب دازپ | یگاممک و رآوج وهم
 مدآ راک همه + تفگیم

 هکیت# ون

 می رس دی ۷

 ملیف مها وضیم هالشم دش اب

 هک منک یم راک می رس ردقنآ مزاس ۳۹ ِِ 1 1

 مامتاپ نا

 نیا ارج مناديمن

 یویر انس زا رتد و ز مملیف

 الاحو | دس ریم

 زیجانیز د کی یا رب ُت ًابسا ورشیف

 «دننکیم فلت تقو همهنیا جث رطش

 دننک مترعد هک ی تروصرد مرضاح

 ردار یزاب و هتفردنلسی اهب ًاروف

 مد رم و هدرک مامت هتفهکی ضرع

 یشان ناجیهرباهتلازا ار ناهج

 ۰ منکتحار نآزا ۱
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 ! یسراف ملبا رد یشک و قاچ دش عونعم زادعب یمیطعم كکلم

 ! وجکنج «زید ود
 تالخ رب هر وشحلس سر وک ه-

 نب دلآ حالص » ملیف امش راظتنا

 فالخ رب هکاب دزاسیمن ار «یب وبا
 -واک .یدمک ملیف شدوخ مان

 ! دنکیم ینادرگ
 ! یناوریش یاقآ

 لها نادزف, یماخاقآ --
 ناشیاهجیتن رد دنش ایمن «ءنا ورش»
 هدن امرف ای ریما دنتسنا وتیمن

 -واک طقف هکاب دنش اب هدوب نا ورش
 و دنتسه یسداف یاهملیف نادرگ

 ۱ دوب دنهاوخ یا ادنا

 1 هزیر وتساپ هزیشود
 هریشوت ریش*مان زادوصتم

 ه زپر وتس اپ ریش یاهب رطب ن دش یط اف
 یرگید ینعمهکاب دش ابیمن مهیوت
 نشرر نآ شیامل زادعپ هک دراد

 رهچ ونم ًامشه دیقع فالخ رب

 دناوتیم مه یساغآ زجب یرذون
 هکنپا امک دزاسب ملیف نا رگید اب
 نیم وس نتخ اس زا هعب دراد رظن رد

 « سپس ام» غا رسپ «یساغآ» ملیف

 . دورپ ینوپ زی ولت هدنناوخ
 ] تسا كرابم

 ! بلط بوشآ هزبشود
 ميدپمهفن امش لثم مهان

 ٩ دوبیک ملبف لا ءرگب وش ۶
 دوخ رگب وشآ تفگیمیزب زع تسود

 هک تسا هد رب مسف ناد رگ راک

 !دوب هدیشک برش اب | رهدننک هبهت

 ۳ِفت



 تهامش یا کل نبا رد نادرگ راک 0

 ,دشک یهش ودنآ زملیف بیاص هک تسب یحیسم

 د وشیمن ب ولصم:یبیاهنیهظحل رد طقفو

 كب هاثمه رعشورتاٌلو لووت ریظ ما

 . تسا کت رزب یهراعتسا

 هک دراداد تیصاخ نیا هشیمه لیثما

 را رق شدوخ زا ردذالابو رد رب دداوتیم

 .د۵ریگل

 رسی ات تحت یوحت 4 یدنمرنه ره

 طرحمصاخ طبا رشابرگیدناسک اب لماوع
 . تسهو هدوشدوخ ی را

 یی وگ و تفگک

 یبوحرهم شوب راد

۳ 2 
 سپ « دنک ناغادارو , مينکدیرگیدرکش و می ریکب

 مه راوتسا تامیالمانو اه حس هبرغ کلام رد :دینیب
 ٍ ی

 ۱ .دشاب دنکیم« تموکح هناد رگ راک
1 ِ ِ ٍِِ 1 

 ِ رد رپ وصن « ناحرهب لآرحید و دهدیم من ی دنصیور

 ۱ تهایشیبکلم نیا ردناد رد راث رد همهشش وک ؛دن ود مشفا رطارد

 وخ ملیف بیلصهک تسی یحیسمهب  دونشخ و یضآ ر« رز اسملیف هک تسنی |

))۲(( 

 هنحصناشولویسررب_منلود
 یجراخلماوعربث ات تحاهحهچان + اه

 نیا رد اردوخدحهچات ودپ ریگیمزا رآ

 ؟دینیبیم دازآراک

 د : یئوج رهب شویراد
 برش کلام فالخرب « ثارپ

 زونهملیف هیهن تان ؟ماو کیک

 رطاخ هبو تمدخرد هکشیا یاجپ

 نییمت دو و رب طلسم ؟دنشاب زا ملیف

 صنحه 

 نکس ریغ لماوعزا هک تس
 ترمه کش فرم لیخم

 ظنردار یراد رپمنی تام

 ندلف ابند رث ناذما و ج ٍگ

 واز هوش د ربمليف اپ هدیپ رثه

 طاخخ هبار قيمةومميروبجم پلغ
 هرفاپ وروسلاحاپ تاثاکما مدع

 هدید اننآیتسرد ابویبوخ مغر هب

 کفب ًافصوملصرد دن ودت اد دن امت
 2 ت

 ین درخ سنی رد ,دش اب

 .دراد دوج و هیشق سکع

 رد رهزا شیب ؛ دادرن رز .## ۱

 -یم دایرفو دنن یمهلادو دودیم 3 1 ۹

 راز ماکت ۱و ویو وا 6
 هکنی اهن ارهدانف

 هکلب-تسرا

 بوت اس ید راهاث رک تسف اف مه

 دشاپ ملیلد انگ ر کر گیدیئدیشول و

 شیپ ۳ شیرفآ رکف هبمه و
 راظتنانیمه ٌةیقد *مه دارجیدو

ِ 
 ایموتا زگا . دنراد و

 . تسانادر راک ند رث

«« ۵ ۳ 
 دیابناد رد راد لاح نيعرد

 هد ود تی و راک رپ هنمع ت

 قداحسادسا و زدپ

 دیار دان قیال نادداصنم ۳

 تسص د رخ هدننک هیهت اب مه دی! ویپ

 ید نیز ورگ د ک ندلف اب مهو دن
 یسن هک دنش د اجپ کد ۱

 ن اتسمف ااص و ملص و هب مسن

 یدحا و دجن رت

 یل وند
 دن امب اج رپ یاب

 یاهنیل روسم و فیاظو نب ۲ ,

 !دلنممل ره ؛ نوک انوگ
 دراد ناکم

 < یی اهن هظحل رد طعقف ودشک یمشودب

 , دوشیس بولصم

 . دوب وب رانس زا تعحص ه

 هک یلاعتسیامنیس نامهردینح دینیبب

 لوفشمیتسیرانس یتقو «تسا رلندب

 شا هتشونیارب ؛تسوب رانس کی میت
 زا دهب هک دنک یمیعس الامتعا

 راسکی «هنحص ییامنیس تایصوصخ

 راک علوم «دروآدوجوب یبدا میقنس

 نيا را «ویرانس یور «نادرگ راک
 نتفرگ رظنرد اب دهاوخب نادرگ راک
 باختنایرگیدریسم «ییامنی رک

 دروخرب زا هک دینک یمنرکق «

 یاهتهجردهک رکق ود و

 درا وملیف هب یبهمطل « دننسه یفلتخم

 ؟ دوش

 دیهدپ هاچ یبوج رهم

 یاس او 1و7 ٩
 اساسا مصرپ یم ,مهدب گید

 نایمزا نادرگ راک لیلدهچ هبو

 ِك

 یم رب شملیف ی رب ار ص رصخب
۳ 
 « دنسپ وننپ ااب طقف ارجاپ !دنیزد

 مهم لصا ؟یرگیداب هن ودنک یمراک ی 

 ۱ |باختنا نیا و تسوا پاختن

 دشاب هنارایشع

 و یگنسب مهساصحا

 ۰ ِ م )ح
 تم رث | هب تسنانادرگ راک هک

 دنن یمسح دوخ رد د آیهدنسپ ود و

 مشوخنآ زا هن و-رث | نیا زا یتق ونم



 دیایم مشرخ .د را دیلیلد « دیآیم

 « هتسبا و# نا هب تبسار دوخ نوچ

 نیا هک ممهفیم نوج « منک یمسح

 زین اسهرگیدیبهنوگ هب دراد رث

 اب ومآ هتشا دهشیدنا ردنم هک ارییاه

 تاک ردمنامه«ماهدرک یگ دنز نآ
 منک نایبما هتساوخ نءهک یتایبرجتو

 . دنک یم نایب

 باختنا نیا « رگید تر ابع هب

 یحنهامهوتدحو ؛ دوخ هشي رونب رد

 بختنم رث اردهک ار یماسحا و هشیدنا

 هدننک باختنا یتیصخش *تایصوصخو

 . دنک یم نییعت « تسا هتشاد دوج و
 ماگنه هب « رگید فرط زا

 یم «نادرگ راک رثانیا باختنا

 رد اقیب اضتنانینچ طس وتهکد رادنپ

 ین هک دزاسمهارف دیمژ دوب دهارخ

 دوخ ساسحا وهشیدنا نآیارو زا
 .دزاسیلجتمار

 باختناسفن مهز اب « اجنیارد

 یکتسبا و نامهلصا ربینعی «تسنامه

 ناتسادنیارگا نوچ«تساراوتسا

 باختنا کشیب « تشادن یتهلب أق نینچ

 یب اخنث | نینچ یتق و هجیتن رد .دشیمن
 ودداضتهلأسمرگید دوب هناهاگآ

 ساسحا و رکف ینعی فلتخم ریسم

 دوج وب نادرگ راک یهشیدنا وتسی رانس
 دن |هدشیکیود ره نوچ .دم ادهاوخت
 تسد هب رومارگید دعیپ اجنیازا

 دب اب وا . دوشیم هدرپس زاسملیف

 تس رد یگنهاههوقیفلت نی اهکد شوکب

 ,دشاب لماک و
 نیاالثم « راک » ملیف درومرد

 نتخاس «راب نیل وا هکدوب یدعاس

 نمهب اد واگناتساد یورزایملیف

 وقمعت هب | رمو درک د اهنشیپ
 . منکد رای ؛ ملک ل وبق منسن اوتیمنم

 نتخاسهب راداوارمهچن آ ؛لاحرهرد
 دوبیط ابترا ر#یگت-ب او» : درک نآ

 یم مدوخ و یدعاسیقلت ز رط نیبهک
 .یگناگ و دو داضتهن «مدید

 یوت «مزیاوبس» واگ ملیا ۵
 هراعتسا دوجو دحهچات امشرظنب ,تشاد
 ؟تسا مزالءملیف کیرد

 «مزیل ومسا هب یراک العف :یلوج رهم
 زرطو یرثه بتکم کی ناونع هب
 ملیف « نم یا رب .میرادنصاخ یقلت

 هب اثم هب رعش و رتابتو لوون ریلظن
 ینمی . تسا گرزب هرامتسا کی

  هدش فی رسن «تیمقا و# نآرد

 رگا.تساهدش نرگ رگدر باختتا

 اتنرد ار بت نایهاسم
 او درب و ۰ ر امتساو

 ا ریزیچ هراعتسا ددمهب ؟نهذ هک

 هب رد اق میفنسم ن ایب هکدنک یم نایب
 ماگنه هب ؛مک تسدایوتساهدوبن نآ

 تشادا

 هواگ» ملیف زا ییهنحص ۰ الاپ

 «یچتسپ» ملیف زا یب هنحص

 تسزا ار یرگید تایفیک نایب
 ۰ هدا دیم

 هر امتسایعون شدروخ مه ملیف

 نیا نییعت یاربژاسملیفیتمی ؟تسا
 نیم ساسحا نیاو صاحخ هشیدنا
 میقنسنایپاب هل اقمکینتشون یاجب
 ین ایب اپ امنیسینمپ رگب دیب هلیس وزا

 یاهلبس «واص ملیا رد ه

 ۰ تساد دوح ویدا

 بر واب اهنرر فننخم تافل رد
۳ 

 .,, وان دوخ

 ۴ 4 : ینوج رهم

 4 » ۵ دن وش ی بوسصعملیف

  رطر منیف د ریشجد 4 ۵ رخ یهب و

 هح اب سک هج هک 9 ملیف ۲

 « ۲ تساهدشنسح دش یلم اع 1

 گکدرفض مد

 ؟اه مد هب ررلب و اهن ۶1 رج
۳ 

 د .دریکب

 یس هک هچنآ دعفف مالسا ایر اهیر ولب

 اریر دد تیلک هشیمه ؛ دنتسی مینیب

 مهاوخب هکنیا

 فلتخم «یاهپیت هرادومن اهنیا؟میرگب
 کی رههکلب «هن .دنعاشجا کت

 هن ,دنراددوخ ردمه

 ثداوح ای اهتیفوم ایدارفانیازا

 دنتشک یم شودب مهار یرجید میه ام

 ,دنوشسح و هتخ أنش دیاب هک

 زاار نیمه ملیف  تقیقحرد

 هدامآ وه دنک تسوپا رمیهافم نياهک دنک

 یچاشامت رایتخا رد مضه یارب
 دنک رکفهکدهاوخیوازا در اذگب
 . دی امنفشک شدوخر

 امهکدرب یهار هتبلا نيا
 -یم «میدرب نآباختنا هب رب زگ ان ۱

 و تفگ نخس مه یرگیدوحن هب دن

 راک نیمه هکنیا امک «تخاس ملی

 . دننک یم اهیلیخ مه ار

 بیمار ناتباهراک عونجن ۵
 ؟دینادبیسک راک هیبش دیلاوت

 سک ره ؟یسکهچ:یبوج ره
 .دراد یشورو ارشد وهیا رب

 تحت ناتاهملیل نتخا-رد هه
 ؟ دباهدوبن یسک ریثات

 لأس ۰ دینهبب : یبوج رهم

 هداسار یریذپ ریئات و ریثات

 ره سک ره نم رظنپ . می ریگن
 ریثأت تحت یوحنهب « یزاملین

 طیارش ای « رگیدناک ای لماوع
 ۳۱ هحفص رد هیقب

 .دنک یم هدانتسارگید

 یهرامتسا کی ناونعهب ملیف
 رتکچ وک ت ایانک واههراشازا گرزب
 یاج هب زاسماوفو تساهدشهتخاس

 رب وصت هب؛ ميقتسمنایبزا هدافثسا

 ات  اهتیمقوم هبو دنکی م عوجد

 ,دنا و و رپ یمد وخ هلیخم ردهک | ر هچنآ

 و هحلص



 باتفآ غیت
 ملیفیهدن زاس یبلطم دیس ۵

 هاگدایعم ۰ اهدرم هج رک # یاع

 ردهدنی آیهتفهزا«ناپهورگ ومشخ
 یاد رگ راک یئالطرصع ویدرتما
 درکدهاوشزاغآ ار یاهژات ملیت

 ملیفنیارد «بانفآ ین 94 موسوم
 ومع# مان اب درب رارق تسخن هک

 ؟یئانپیررپ دوش هیهت «یلابترف
 یاهلر ینیمانیماو یردا۶ جریا

 ةيت. درک دنهاوخ یژاب اریلصا
 جلو ریمل شریراد ار باتفآ

 . دیامنیم

 با وختخت عورش

 -ملیفرگیدژور دج ان ۵

 ملیف سآیهژات لوصحم یراد رب

 «هرفن هس بآ و خنخنب هی موصوع
 دنی امنیمیز اب اریلصا یاهشقن یم دنآ یگنرررطبینک هقاترصن طسرت

 هک ملیف نیارد , دش دهاوخراغآ

 ترصننآنادرگ راک و تسیرانس

 ریگناهج ۴ هریا ۴ تمایمیرک

 یضنرم یاهولغودو *

 تکه دازرهم نآروت و «هئاز رف

 هت ّا

 وخ اس راپ

 هسباوختخت یهدننک هیهت دنراد
 دشاب ی ن ویامه ساع ه رفن

 یولج هلحب یاقآ اهنت
 نولرود

 یرادربملیف هتشذگ یهنغع هه
۲ ۱ ۳ ۰ 

 امایسیم اهستل رخیهز اب هل وصحم

 یافااهنت

 ,دخزاغآ

 هپ موسوم سک ررغاتت

 لابک طعوت «هلحم یمیل

 اضرارث ایوب راس هک ملیف نیارد
 3 صد و
 شیناد رگ راک و تم هتشوت یلیقع

 دهدیم ماجنا یلیغامسا دواد ار

 - ریش و یلیقع یضت رم «ینأانپ یر وب

 ملیف رد شاهزانپیتو«یدرون امیاکیی#

 حیلخ نادرم

 درک رهشرد «یگنرف هجرگ راب کی

 زایا هنحصرد دشیم یراد ربملیف

 زایکی «ییهدع ناتساد مکحب ْنآ

 یدپ دج ه رهج هک ارذ ناگتیپرته

 کس 1

 ناوغرا مسا هب راک نیا یل ردندرک

 گی

 هراتسایرهم» مانب تسا

 ۰ ۰ ۳ ۱8 بي
 ی دشمامن داد احشیپ رنهژا رجپد

 ناوغرا تشون تالجمژا یکی و

 تسپ ستهج رهب .دند رک ر اگنم
۳ 

 کنیا هک ملیف نیا نادرگ راک و

 د وشی« یط نایر

 ایشمج شر اد رپملیف ونیتسای رلا وذوج

 اد ربادص لحارم

 ؛: نا رداهب نوپ امهنارد وتسایدن ولا

 -شرآ« ناولهپ ریشدرا « ناوغرا
 3 یلع ؛ جات ۱ - 4م می رک دمحم « ناگ

 تک رش رانسایرهم دیدح یه رهجو ویدوتس|یهزاتلوصسمان ۵

 نادرم# هب ءیناب رقهزا یئالطرصع

 هک ملیف نیا رد .تفای رییغت «جیل

 -ملیف ناداب آرد نآزایلاهتست
 -هنحص ن رنک امهو هدش یراد رب
 یولج نارهت رد هدنامیقاب یاه

 « یمیطم کلم رصاث تسا نی رود

 نایجکدق« نیتعارز ورهش «ناج ر»
 یدیمح * یردا نارپا * هردان

 .دنرادتک ر ش ینیما نیما دیهان
 دمحا ار جیلخ ثادرم یریرانس

 راکبرو تسا هتشون هداز بیجن

 میها ربا طسوتیتیما نیمایناد رگ

 . د وشیم یراد ربملیفین املید

 راسکنس دیدجیرهچ نیا
 ناوغراهن ؛دش

 تمیق# ملیف هک یماکنه هه

 ریگن رفهج رگ رابکیتمیق دن راد

 ,دنکیم هیهن *نآ رداهب نوب امها#

3 
 رفطظ

 هک ی ژاسملیف ربهر رباص ۵

 یدایزتیقفوم اب شیاهملیف هراومه
 ملیف ثکنیا تسا هدرب وربور

 موسوم درادشی امنیهدامآياهزات

 تسارارق هک و رفظ# هب روخاوار!

 . دی ایپ نا رکایور هب هامنیمه
 -راک «تسیرانس هک رفظرد

 رباصدوخ نآیهدننک هیهت ونآدرگ
 هدشیر اد ربملیف یف اخ طسوت «تسا

 زل راچ پیت اب) یدرونامیا کیپ
 شقن (ادص نامه اب و نوسنورب

 وا .هاربهر دهدیم ةلارآ قاهزات
 ؛ناز ورفهلمجنمیرگی دناگشیپرنه



 آن دا ریایلامیص هعنابییح ؛ یریم « نیدلارخفریما

 لرسصحم یراد ربملیف مامنا پایماک یهدسرم « ایدان ؟رولب

 هلیف رد . دانا ریات هن جاعف ,داراد تل رش یل زا 1پ دج ید رهج و 0 #4 ۰

 دهارخ ملیف اصراب یارب ی و و رسیه یلیخ ار رفظ ۰ رباص

 دباخانا دامانروهو تخاح مسا تدرک شاف نودب یتحو ادص

 9( دم بیب>ع تسآ نکسمی و) شیامن یهدام؛و تخاس یلص

 هشمس رریقداصرهج رنم و یریصت نا رک |یهن ورا رز رفظک کنیا ود من

 دن راد هدهءب ار یلص دما نا تیقفومل تبسن دیامنیم تا ۱۰ .

 ر ۳ سحپ درما . هل اوار « ریسا» اب «سفق» فظ شخپررما .دراد ناوارف

 م لی» نیسح رو

 نی « هلیمج

 ةفد ن
 ۳ وتسا یئاسک س ابع نآنادرگ زاک رارقریسا اورفق « دنراد ۱ ۰ ۳۹ و اتم ۰ 9 , داف

 یسکح .ی» اس یایا ۵ نیوزفوذآ رهن ردیداصیلع طوت ناههصا رد

 «یهنددص رد ادنصخذ ینآریا یاهملپ ِ د ,ملیف

 هکر کس هب موسوم تسا یملیث نا رد «برک رم 46 قول و رهج وم

 «یتشمناخ# هب نآ ونع نیا تس نکبم یاهدم و ۰ یز زا سی اذل ؛دزاسب روبزم نامزاس یا رب

 دینزب قرو " ك وشک ی  نز کی درم کی»ملیا یهیهت

 سرخ نیا زا دوبرارُف : گفت کی

 . دی هامزامرد یوین درگ راکب هتفه
۱ 

 ودن ولا سو رید

 یطهماذ [ ءدلاو

 بار یو اس ود یدن و س و ریس

 هد رم < هرح اس« مشخ هاخ دایمم : ردوح ياههلیف یوب رانس

 را رقآریخ تسا هتشون ار رگرد ملیف دنچ و شرپ هبکچ هدنز

 هک ی ب وب زاذس یورزا ات هدرمن دقهم , ملیف دیل رئال اب یداد

ِ 1 ۱ 
 ۱ ثونک اتو تسا هدر وآیوزیسیون رب ران هب هتشذگ ل اسزا هک

 ینادرگ راک «یفطص+ اةاهدااو»هپ موسوم تسا هتشون ۳3

 رددنرلا یهب رج" نیل را هک ملیف وار هد مال ار ملق

 ید اثنت ا وژیمآر نطیهژوسکی یا را د ؛ تسای اد رگ راک ی هم

 یضیاشء دیش ؛ یلا رک ی رون : دیفع نمهب نآرد هک تسا

 « دومب ا ریلصا یاهش2) یلاضر مرکأاضرو ها ۶ یمادنا ریش

 نامتپا زپ اه: یفطصم اقآ هدلا وو راد ربملیف و هدننک هچهت « دن راد

 ,., دوشیمز اغآدام دادرم ملسیبزآ نآیهیهت و تا



 ملیفنی اد راد رظل رد یل یل

 هیت اعوبطم زا نئود یراکمهاپ ار
 یویرانس نتشون مرگ رس العف هک
 دراد ؛ نریا. دزاسب دنته نآ

 یناگشیپ رنههلمج زا راتخم ویدیشر
 ملیفنیاردتک رش یارب هک دنتسه
 یلیل ها ربه ات هناهدش دیدناک

 . دنیامن یزاب ار یلصا یاهشقن
 هتشذگ یمجدوب را رق ول یل

 نیا رد هک یئاهمابل دیرخ یارب
 ناتسلگنا هبدشدها وخ هدافتسا ملیف

 یا هثداحیل و دب امت رس هشناراو

 ًاراپجا هک دمآ شیپ را یارپ
 مه ار امیپاوه طیلب کیدوجراپ
 ارشن رفاسم دوب هدرک یرادیرخ
 ,تخادنا رهخائب یژور دنچ

 زا یلیل تمجارم زا دعپ
 هیهت تراک تفایردو اپورا رقس

 ملیف میادص یهیداحتا زا یگ دننک

 هدامآ ننچ مه و تای
 مئاخ# ای هر رکم# یویر انس دش
 دهاوخ نیبرود یولج و یشثع

 رملیفنیا رتلماک یاهربخ. تفر

 میهاوخعالطا هب هدنیآیاههرامش
 دناسر

 ینا ریا کسب قشع
 تعأسی دودح نوتک 2

 « یناریا کبسب قشع » ملیف زا

 ی امت نامزاسیهژ ات لوصحم

 « یزا ریش دمحا # طسوست لمشم

 نیا رد . تسا هدش یرادرپملف

 لئوماس# نآیهدننک هیهت هک ملی

 راک و تسیرانسو «نایکیچاخ ۱
 تساوروشحلس شروک هشنادرگ

 یضیاشم دیشمج ؛دیفمنمهب « رپ |

 ملیفژا هنحصرد رد راتسآ یرهمو نارداهپ ؟ ناوغرا

 «بیجان» ملیفزا ییهنحصرد قوثو رهچونمو ییانب یروپ

 دیشدج ت جن اهغیس هداعلاقوفهمان رد

 امنیس ردوملیف شالت #هتفهنیا یهعمج حبص یهمان رب

 زا لکشتم نیلپاچ یلراچ یاهملیفلا ویتسف « دیشمج تخن
 یالط هملیف زا یتمسقیهف اضاب تسا زادملیف نیا ملیف راهچ
 نیایهبنش حبص دراد تک رش نرولایف وسنآ رد هک «لپان
 ودراد همان رب دیشمج تخت امنیس رد ملیف شالت زبذ هتفه

 تمسقیهف اضابار زک اه دراوهرثا ,هقالعدروم درم*ملیف
 درادتک رش اکیمد نآ رد هک لپ انیالط *ملیف زا یرگید

 دعب یاههتفه یارب ملیف شالت ... داد دهاوخ شیامث
 تسا هدید ار گنال زتی رفزا یباه ملیف شیامن رادت
 نآرابخا هک رگید ملیفود یکیو «» انگ هب فا رتعا*هلمج زا
 . درک میهاوخ حرد ادعب ار

 «یگن رف هج وگ راب کی مییق»

 :ب وروبنیرز نمهب ؛ ینامیاس ریما

 ؛وم اس,دن رادتک رشدی دجیهرهچ
 رب هتشذگ یهتفهک نایکیچاخ

 فصا هب یصخش راک کی ماجنا
 ؟ید زور دنچ ات دوب هدرک رفس

 تی انج ه ملیف ین ادرگ راک ًاصخش

 هش یشئامنیس نامژاس رد ار
 .درک دهاوخزاغآ

 نا رهت رد قالشیهمادا

 هیهتتهج هک یبکا ۵

 هنصا هب «قالش# ملیفز | یلاهنمسف

 ؟ مامتازادعب دندوب هدرک رقس

 د ومنتمج ارم نا رهتب هتفه نیا

 .لرصحم نیل وا هک قالش رد

 داقحریا دشابیم موز یئامنیس
 ؛دب « هدازدم۱* ناوعرا ء نوب اتک

 دن راد تکرش رگید یادع و
 هج ونمقالش درگ راک وتسیر تص

 هک یمساق شاد ربملیفو یمساق
_ . 
 ت-ح

 ,. , همادا

 ناوغرا تمجارم اب ۵

 د یزاب تهج هک ناهفصا رفس

 دوب هتفر بوم ادب قالُش ملیف
 هزات ملیفود یهیهت هتفه نیا

 وملیف راکسالوصحم «شوپاپ#

 نامزاس لوصحم ءاهلک و اهنت»

 : تفایهمادا «مآ .سا» یئامنیس

 ش هدنز اس هک ش وپاپ رد ناوغرآ

 کیپ اب تسا دیعس روپ لیعامسا

 دیش رف ؛ یلیقع یضت رم «یدرولامی |
 دورف سیگنرف "ایطوط «نازرف
 رد و تسا یژاپمه یادناریشو

 مساقلوپا ارنآ هک اهلگ و اهنت
 4 نیت» ر وصنم « د زاسیم یتوکللم



 «با و »ملیف زا هنحصودرد ر وشناد ادیلویمادنا ریش ؟ قوثو رهچ وام

 کیب» درک دهاوخ ینادرگ ویدمحا یضترم ؛یتوکلمنی ورپ
 هدهعباریلصا شقن «یدرون امیا .دیامنیم یزاب دادرف ریگناهج

 د راد نی و زقردناراک دب

 یلیقع زا یاهزات پیت  فرطزا یپیکا هتفهنيا ۵
 یا «دیپ رنه یلیقع یضترم ۵ یاههنحص مامتاتهج ملیف انای رآ

 نیبوزقهب «ذا راک دب»ملیفیهدن امیقاب -.ملیف شی امن اب روخا یاهه ام رد هک

 هک ملیف نیا رد : دندوم رفس
 مو .

 دیشرف « ناوغرا« یدروناسیپا هتشون «یقداصر بک ۱هارنآیویراتن
 یراد ربملیف یناسحا طسوتو تسا

 ۶ ۲ روئاسپی

 1 2 < نا 6
 زایم و بطوط < ناز رف راتخم «تساهدشیناد رگ راک و

 ِ یعارهب دومسم " هلیلد « اتو نونک | هک تسایرگیدی هما 4ام ؟ ما 6 هل ز

 یا هدع و ددجت« ناولهب ریشدرآ

 ارنا راکدب . دنراد تک رشرگید

 .دی امنیم هیهت زب وابش سابع

 ملیف هسو کیب * یئافص
 نگیب ایم یدادرارق 

 ویدوتسا لماع ریذم -یدرون ابیا

 هدیدرگ دقمنم یئافصاضرو یبرآ

 بو رحم » ملیف ینادزگ ر اک یو اات

 دوب رارق شیپ یدنچهک ار « اههجب

 زاغآد وقماجتا هدازدمص ید فتو

 مه یرگید دادرا رقاهنآ .دیاما
 زین ار« ردناموک » ملیف ات دنا هتسب
 رذ هک ذی امن یناذرگ راک نلافص

 تگکیپ اب زین یس رث ملیفنیایهیهآ

 میهس یدروت 1تا امیا
 درارقیدرو امیا کیب نبض

 ملیفناگ رهم وید رتسا اب مهیداد
 نمایهژ اتلوصخم رد انتس ۲ هتش

 ... شوپاپ ملیفب تسا طوبرم

 دم مامت با ون

 هک یپیک | هتفهنیا یهبنش ژ

 ملیفهیهآ تهج ملیف «دزی#* ف رط زا
 ترفاسممرهج یحاوثهب «باو*
 راک مایمنا زا دعب دندوب هدرمن
 نیا رد دندومن تمجارم نا رهتب

 هنا بیبح ارثآ یوب رانس هک ملیف

 -راکب و تسا هتشون « یلامک

 طءوت « یرهاطداوج » ینادرگ

 هد  یراد رپمایف یقداص یلع
 4 ررشناد ادیل ؛قوو رهجرنم

 یژوس ؛ یلومنهک « ینایضر نسح
 تکرث يمادنا ريفو هفک اع* راشاپ
 مرهچ دیدش یام رگ درج راب دن راد

 تعرسابو بوخ یلیخ باون ملیف
 مههک باون یهدننک هیهت : فوت

 ب موس و« وب د ید هک هان اگ ورگ » هب سا

 ی دوشیم یناد رگ راک یتافص طسوت
 «ین ی ۳2 هسرد بیئرتنیهب, . دیامن تکءرش

 و او افر هک ی هزانملیف ۳۸ هحفص رد هیقب «شوپ اپ» ملیف رد شاهزات ,پیتو «یلیقع یضت رم»
 بس 1 »و 9۱, هو



 یوسهب شیپ
 ناربا یناهحیامبس

 :رول,» ل اسا رز ناح

 یهرم زرد زی ی وح ره«ش شوب راداب ۲

 سولکی : ونم دوقفسولیم نوچینا زا ملیف
 تسوجااب

2 
 یهر امش؛ تصرف نی رخآ رد

 تیپ اس#ین ًأمیسیهم ان صف ناتسب ات

 یناربا زاملرف اهنآ دیابت وج رهم -

 زاماءف ككب ناوذع هب رظن ره زا هک دشاب

 تی اس, دیسرنأمتس دب یدن واسدن

 شرازگ هبهر مش نیارد دن واسهن

 لاس یاهلاویتسشف یهرایرد

 هک دراد

۷۲ 
۳ 

 تساطوب رم شرا زد ود

 هی هتشون هک ن اک لاویتسف هب

 هدوز دراجیر» و «نتس ه پرو

 تساطوب رع

 و

 ۳ دیش ..سق
 هک ناریتیناه- لات " هراس لالقتشازا ده ا وخ یمیناکیب -

 شب هک ار یرازگ نیا یهصالخ . دنک عافد شیرتاثت

 سا ی ونک _ 5۹
 ۳ رو وه و هم

 « نا رهت ین اهج لاویتسف ه ِِك

 رتشیب هکار شر زد

 یصاصتخا نامدوخ نازاسمنی هب
1 

 ...میا»در روآ اجنیار د « دراد

 اپ هک شرازگنی ارد روایت تاریثات زا هدافتسا رد نایسناوآ
 د هکشیا هب هراشا نمض . تسا هاگ | یلاهح یامنیس تسا۰ | رمهیجتسپ ملیف یریرصت  ۳ ً

 رس
 هشیمه ناتس ود .اعنیت دز - مت 5 و

 وجن اپ وب 7 8 کم یامنیس زا تسا یل وا زا رآ ملیف ,ثامد ۲- ناحاصوهزات نارذگ تعدب رظنه

 رهمش وپ راد آهک دصرپ یم ؛دننسه دهدم ینثمط هزاسملی» زا ربخ 4۳ نا ربا
 و ؟ تساهرمژ نیاردزیل «یئوج

 شوپ راد» ۱ رحم ۳

 یستدط دات کف یامنیش زابرس هنهل نیا یلوج هم
 بت ریلع « دش بوم فالو . . تسامنیس نا دادعتسا یهراتس نا ریا

 هب تیس هسک یسهجوت

 ناز

 لزبج دان وک لریاجت

 یناربا مایف

 یهلحم زا له

 سو سد ی یحیی

 یهتش ون

 روابت لا رناچ

 روت سم

 لا وویتسفر د« ول اهشم وس یهنخاس

 ینیب شیپ لپ اقدلم اک  دش ؛وکسم

 یناریاژ سملیف ًاهنت دی اب هک درب

 کی ناونع هب رظن رهزاآ هک دشاب

 کبص بحاصو لقتس زاسملیف

 . دوش هتخانش

 لاح رهب
 ۰ نا ره یناهج لارینس

 نمتضجن توعد

1 

 یر ربهکد روآدوجوب ار ناکما

 یزورما تیمضورد یلوا تسد
 «.درش ماحنا ؛ نارپا یامیم

 -یم « رگید یتمسق رد رولوت

 : سیو

 )ح

 رهتء را ونشجیمی وقت لکشم#
 هراونشج زا دمب هلصافالب نرچ)

 ک هراونشج « نارهت

 بوحخ ی اه ملیف هک دش ثعاب (تشاد

 اونشج نیارد یر ایب

 رارت ناب

 تک رق هز

 و ری هاش# لاحرهب « دوس ) هاش# لا دن هداد

 هریغو هرسپ قیفد" « «تولک *
 دننش اد رار۶ف یی هد ام) !اقوف مافم رد

 ثودب ماقم و قشعلثء ی اهملیل و

 هراونشج کی رد ییاج کش

 . , دن رادن

 امهک دوب نیا ۰. لکشم

 اپ میدوب هدید ار اهملهفرثک ا

 لا ریتف فذک ود یکپ



 ملاط د هب دوشیم طوب رم

 زور کی هک) تیوکز ا
 >هدادشپ امن رولین دورر
 رآنایاپ» یرگیدو

 هتخاح | رثآ «فرل کین

 پ ها ردرلم یاههیام هثبلا

 م ناشن « رهج نآرد لاح

 ملیف ود دروم رد اماو

 دارم تدش هود ره هک ناریازا

 دست فلتخم قیرطود
 ملحم و هتسجرپ یاهملیفود ره
 وشیم رث اسآ ةهکنآ 4 دندوب

 تسا یب فید 4 ۳ ر» ؛دششکی دزن

 هب تاک یلین* دسیون ینزولی)
 د یسیلگن هملک ؛ اب لاح

 ؛ملیف.., (تساءد هدرب مسا نآ

 سس

 هراب رد وج ملعم کی

 دصرد۷ ۰ هکدت د یمن رولیت)

 یهسردم طیارش رد ام سرادم

 ارییاجانمضو دنتسمه ملیف یه ومن

 ناشیا معزهب تسیل آهدیا ملممهک
 شیامننا اس دن ی. هداها وزیمت ۰ ۰ 3 ۱-1

 والامعا نایاپردو (تسا هس ردم

 تلعهب هسردم ریدم هک دوشیم ثعاب

 یاج هی و تداسح ل اقتنا ثعاب

 ارجام نیا مامت . دوشب یرگید
 -ملیف وینغهداعل اقوففیصوت اب
 هنفث «دیفسو هایس یابیز یرادرت

 . دوشیم
 اه ریثأت

 هّنج مین سس هک اک ره و تصا

 نایتثا ذسوت هدر هریچدهاوخیم
 یر گیدیم رهج ندب دیا رب ؟ یلاضیب

 دادنچهن نانام رهقزا (کحضع)
۹ 

 5 1 تب ۵
 ,ددرت یم لرننش ؛ شراک زیه رب

 هنعهنراو تسا یتالوطر اسب « ملیف

 تردف هب کبس رظن

 5 لمل دهب دیاش نیا ود وزیم
 هک دخابنآا نادرگ راک مهن لباق

 دوعخ زا

 یهقب اس "لالقتسا ز دهاوخ یب

 « ,دنک اهدشیرت ابن

 سیم ««مشچا دزوم رد رولیت

 «نارپا رگید" ملیف + : دیو
 یرگید شابق زا الم اک «همشج و
 هذادرکگ راک دنسیون» . تا

 یهس ردم رد هن ایسنا رآیبر۵آ

 وتساهدید شزوما ندنل ملی

 تا ریثأت زا هدافتسا رپ اراکغآ

 ۸ «اگآ یناتهج یادت

 سدح دناوت یمداسنا سوصخب

 هلیرحیدلو؛ زارت یاه ملیف# ۳۹ ۰

 ر تسا ندش ره اظلاحرد « ن

 ملیفا ماهدید نم هک یکی « نای.ن

 ش ان ره ورسحح یهتخأاس:یگکریداآ

 دهدیم یتمطم ژاسملیف زا ربخ ۵ هه ۱

 ردیفرح اب (5.0.)1 هدرکلیصمت)

 راپ یجنسپ کی یراب وا , تق و

 ۵ ادچنا,تسایبامزآ تحب ب ودجم
ِ ۱ 

 ژارا جا رضا« هبدج نپآ رد هک

 اوج نزنداد تسد زا « راک

 قیالعهب ندرکن هچوتو شیایز
 ۳۸هحفص رد هیثب



 یتسیاب ؛یلیق رارف کی قبط

 یراد رپمنی یهسلج نیرخآ زا

 زا وا« مينوبيم مه ار یهتخاس نیل را «ءقشع تمایق» ملیف

 4 یم اظثن 9 یاهلئدا ت

 رد هبسح

 رس ردخد 8 یو

 ار رتخد نیا مه وا و

 . د رب یم دوخ هب لامک هتفرهتفر

 در ابسیم لامک تسدب

 یه اخب

 .تسا هتخودمشچ یهایس هب یماظتا ..

 یاهههحص یرادرپمایف

 « دن وگ یم هک روطنیا

 دنتسه منیف یاههتحص

5 
 < بع

 سر رز رخ !

 > «قشعتمایق ملبف هبحص رس
 یئامنیس دقتنم «یماسح گنشوهه

 رد یشرازگ ناهیک یهمانزور
 هیهت دادرم موس هلث هم زور

 . می درک ی م
 «یمانتتناهلاترع*ملیف نیارد

 6 «یب اهشنیهم «یب انج هتش رف#

 تکرش رگید یاهدعر «دمحایتپ#

 هیهنوروپ:داصرهجونم« , دن راد

 وهیهت ارنآ «یجهگشرد# یهدننک

 ارنآ ؛ هیئاغخ#

 . دی امنيم

 رهظزادعبب رو تعاس
 رگ نس یهیهت رطاخب

 , میئسه «ملیفاسراپ#

 ید د ریمل

 ردشر

 هب ام ددیسر

 تک ح اب تسا نراقم  اجن

 لاجنیاب « یرادربلین پیگا
 . هنکیم تک ر ح۷ تعاس پیکا

29 

 کپ رانک ر

 .مونکی م ففوتد اب آ تلطلس ی هداج

 ردرتر ود یمک « یراد رملیف لحم
 , تسا فارطا یاهن اب اهب نام

 رد « هفاک

 شناتسیحآژوراوو یماسحام زادمب

 ولمم سوبوثآ کی و

 ۱" هحفس

 یهایسه ز

 و هدوب رضاح یرادربملیف لحم
 زا یزولب یو . تسا هدزیم مدق
 شی رو درادنتب یماظن دیدج عون

 رد یبلاج و نهب یبوت
 دنک ی م یامندوخ

 هک دنیوگ یم قرب ناپ دصتم

 19 ک رد یلاکغا
 هب و تسه یس لپاک

1 
 شن زوص

 دنک یمد اهنشیپ یماسح لیلد نیمه

 مي وربهفاکه ب قرپصقن عفرات هک

 ۰ مینیشنب و

 زا هدنسب و کی

 زا هدنیون ود و ناهیک

 یهم اد روز

 یهنحع

 اد رپملیفیاش امتیارب « زور ثز

 شیپ یتصرف هفاک ر ۳ ک رد « دناهدم

 ٩.مدآ کی یهصق هصق

 «لامک همانپ تسا یرازاپ یهلاس

 دروم و تسا ینیدشم مدآ هک

 ۱ . دشابیم لحم لحا ما رثحا
 ف

 دراد رسپ کی و نز گی درم
 دنکیمیگ دنز لامک هک ی ا هلحم رد
 اهنتگ رم مدردو د ریمیم یدرم

 ید

 یل و دنکیمادیپ هقالع رتخد نیا

 ودوشیمن ینللع تقوچیه هقالع نپ
 .دنک یمنزواجت ندرک هاگن دح زا

 ملیف نأتساد ریسم رد زین رتخد

 یور هشیمه هک درم نیا رسپ اب
 ینارپ رتفک لاح رد « مابتشپ
 لامک دنک یم ادیپ هطبار « تسا

 دیدش یقالخا روظحم کی رد هک

 دوغ اور کی رد « هتفرگ رارق

 زاو دنیبیم هباوخمه * رتخداب ار

 شفا رسپیکانتشحباذع سپ نآ
 انگار قشع . دیآیم
 دوخودنادیم دوخ یا رپ یگ رزب

 .در ادنبیمدیدشیتب وقع قحتسم ار

 نیا لامک

 گرم زا تسا یلبمس رتخد نیا
1 ۱ 

 احتم لامک رب تروصنیا هب هث

 , دوشیم

 طخو هی ام « ویرانسژآ ریفب-

 ناتدوخ ژا مه ملیف یسلص
 ؟تسا

 4 مس
۳ 

 یورزا- دایز رایسب ینوگ رگداب
 منا وختفه» باتک زا وم۱م۱9یهصق

 ماهدر .ماهدرک سابتفا «تمیر# رن

 هتبلا-اروپ رانس نی 6

 یحیضوت اههنحص نیا دروس رد

 .,, دیهدب

 بشما ام هک یاهحص--

 سناکس کی مهزاب « می ریگ یم
 هل امک ههب طوب رم هک تسا ای ور

 دوخ وا « هنحص نیا رد و دوشیم

 هجاوم خزرد راشفو باذعاپ ار
 , دنیبیم

 یرس هک دیوگ یم یاس,

 یلو « مدرگ رب و منزب پیکا هب
 رگید هک دوشیم لوفشم ردقن آ

 ۱ ددرگ یمن رب

 ۹ تعاس

 دیوگ یم ءورگ دارفا ا یکی
 وهدشهدامآ یرادربملیف لحم هک

 می ورباجت آهب مینا وتیم

 «یماظتنا۰ دنک یم رظن بلج سوبوتا

 رد پیکا زا رود هک تسا

 تسا هتشن یکیرات نام

 هب و هدرک صرع ار شسابل

 ۱ امک » ساپل

 تبحص ملیف درورد و

 نیل وا ,
 21 زا ندش هدایپ

 اب , تسا هدمارد دل

 و مسی

 یمیماسحر اک هب مجار ار شرظن



 دیرکرا
 مش و ی, ۰ 1 ۰ د ؛ ملیف اب رج بس

 ب 1 د بیم * درذگیمیلیمت

 1 ٍ ً ی رب ی ۱ داد ماگ وهتخودنیب رود هب مشح ا لیخت یهنحصکی هک هنحص

 ۷ 43 د ۰ 1 ۰ ۰ ۵ ودح + یتسیاپ نم

 هس هلسص د 1 ۱ یج -یماسح تب ص9 ات * رفن ۱۲ هک رگشلیهایس

 ِ بیم #ا رس _ : ؟دنتسه«شوپ دیفسا هیةب و ؛شوپ

 ةتسه اهرگشل یهایس نامه 9 ها - او ویا 8
 کی «لوا مولس « درمو نز رفن دنچ ...دوصحم «شرایتمدویماحو تشاد ربیعون -یماسح رظن زا
 خت رد هک دشاب رشحم یارحص

 هنزیم داهرف عمجتوهرب هاباهب نیاردو بس . م لیماست لوفشم و دراد نایرج «لامکو» یایور

 سس نیاو اه رگشل یهایس 1
 . تک دو ربخ

 ۱ ! جیب چیب رنهیب
 داش ۴ الاب وین وتتسد ب . دناهدش لوفشم اشامت هبو هدش كلاخیور دوریم «یماظتنا* باختنا هک یا هصنهب هجوت اب هتبلا

 رادهکن شورخ ر شوج اب ماظتنا -یم هاگن هنحص هب و دنیشتیم اه شیاهفرح هک تساروجم 5
 ۳٩ هحفص رد هیقب ن دیس رث زا هک اه رگشل یه ایس ابیصاحخ و یهایس یهمه . دنزب رتهدیشوپ ار

 تس اهشوپ دیفس ن ایمردیم اظتناوتسا هتخود مشچ اهشوپه اس هب یماسح



 : ابیافش

 نا رب ایزاسملیف یاهو دوتسا

3 999 
 ۱ - هیقانیم وب ۵ ونسآ - ۱

 9 3 ق
 ۱ تساهدو» وب د وتسا نو اتملاعف لاسهد اب ی 4تا ملبف 6۰

 و - وح »۰ ۳ ۳۹ مت 2۰ 3

 تحت

 وب د وئسا لم أع رب دم ؛ هیل انیم یدهم ۶

 ها رح ومد و هلاترصن زا «دنب رگیم مهنیان اف88 ۱۳4۷ ویدوتسا نیا.دومن یلعف هیفاثیم

 ریه # وکس املیس زا «یبسور» و یرداهب هلاژیز 6 هک 3 ِ ِ ۰ ءرداهب هلازب زء 3
 ور یسن 4 ل ملیف دننک هیهت و لعدمحم زا ,هانگ رهش» ناورش «قشعیسک ات۱۳۸۸٩ زی وابشسایع : ی

 ؛چ ولب» ملیفزا ین هنحص رد « وق و وز و رهب*

 رط اح وج و رد دوش لوخسم

 و تشاد امنیسب هک ینبدش هقالع

 رد ملیف هیهن تسخن یاهآ اس

 دن ر ایغ

 وی رد روت د وبسم ۱ ,دیلک» ِِ

 نسحع دیحزا «مدوخ نوب رث» ۰ 2
 ِ رد 4 کی یراکمه ادکبا

 1 ناقهد هلمجنم رگید راد هپ ارس کی ایس زا «تشحو# ۱ 9 ۲
 ۱ یکم ایس زار اظتنا لح اس" یس اپ ۹

 1 نارراد وید رئسا درب ام سابعرو
 دسابع زا 1 ۳

 ۱۵ جد ینسخل هیهآا و د رک سیس ات ملیف
 ۱ ههام تفههفب ان ۳ ب 2

 گن رب اهل اسن یمساپ تام ایس 4 یک ۳ رب اهل اس ۴ ب اهم » ینحب وی 3 ودص نی ! دن وصجحم
 ی ۱ زا سبس ,ثف رث ه ده ۱ ر « نیت وخ

 زاو رادگنفت خو ن ایلام 1 - 1" اِ
 ضدش و دش ؟!دجح ملیف هنارر

 هماسرم»0۱۳4۳ زپ وایش سابق 1 9
 منه> رد یون با منی هیهآ رد

 یکهج اخ لئوماس زا ی
 9 ۹ درمنیرادن هپ اع ۱۳۳۶

 دسحم زا هیصوصخهاگاراک 927
 چت بشا# زا هب یبوخ ,لابقتس

 زگ رهقفمیب* رفت هیتاثیم دعآلتمب «منهج رد ینیشن «نپ اژردالق اف هم»۱۳۸؛یلالسوت» ورا
 ۰ ۰ س رپم۲ ز

 مناح » و ناپکیچ اخ لئوماسر

 هم ۶ و هل

 ۱ زافآ هک ی راک هپ شیپ زا شیپ ار

 نیمهب,دومن مرجلد درب هد رک

 ریبا زا ,ناهفصا زا یدرمه ۷ یی کدو به
 زا « هر اتسیب د رم ۰ و ناورث سواد لم ی

 رپپ » ۱۳۸ یرداهب هلازیزع ی 1 9 07 ۸۳

 نی د رف یلع همعیم زا و اهبلل نت اطلس# قبطودومنیرادی رخ ح ربا هچوک نایکیچاعللوماسزا هقاردنزام شا رم
 1 :وو .دیجسوءهدش باس یزورپ کی

 نانوليمزايالمرتتجدرم» اهدا. نامتخاب ور وناورشریمازا « شوپه اس دزد» و ی
 3 مس

 ۱۳: نید رف یاعدمحم زا «یناط

 ۱۸هحنصع



 ز رپ وکسا ۰ اکسن ایب سورع#

 ءنادایث» ۱۳۹۹بی رتروباش زا

 رد * ینالسوتم دمجم را
 ما زا یگنر «دن ریمیم هداتسیا

 .-ازا,قشع یاوسر» ناورش
 ؛لب ز هو رگ نيا ؛ هداز بين

 و رلغوا نانع كروت زا یگنژ

 ۱۳۰ یمی رک ت رصن زا «للحم»

 رد نونک ات زین ه۱ لاس رد

 یگن «یب وبآ نیدل | حالص» ملیف

 نیم زرس۷* و رربناساس نسح زا

 رویناس -نسح زا یگنر «ذاروالد

 نونکامه تسا هداد شیامنار"

 زی و رپ ز ۱« یش اب میکح ی اهملیف زین

 ینایمیک دوس زا«چولب# «یرو ۱

 روپناساسسح زا « ریشمش دن ز رف#

 ولن وا نانع روت زا هروالدهس»

 یلاوقن رصا زا ؛هدرک قداص

 یلوج رهمشوپ راد زا«یچتسپ# و
 شی امنیهدامآ ویدوتسا نیا رد

 هتخ

 ,تسا

 ۳۰ هیق ایم هک آ زا لبت

 تیق ارگ یاهروکد نتخا-

 رد ینیشن بش .ملیف هیه و
 دزادن ایب راکبیداپ ز هی امر منهج

 رضاح یرگید یهدننک هیهت چیه

 شیپ ملیف کیت نتخاس یا رب دوبن

 نامرترازههاجنپ ودصکت ات دصکیزا

 حرخ یلو دیامن یراذگ هیایرص

 یعقو هب منهج ردینیشنبش یهیهت

 دیس رناموت رازه دصواهچ یا
 رگید ناگ دننک هیهت یارب نیاو

 .دوبید رکن رواب یرمانامزنآرد
 ویدوتساد اجیا اب اهدمب هیقاثیم
 لابند ار هیور نیا زین هیقاثیم

 یامنیس مک مک هکیاج ان دومن "
 یناهر مجیار رقف نآزا ناریا

 زیف رگیدناگ دننک هیهتهبو تفاه
 هیهت یارب ات داد تئرجو لد

 دنیامن جرخ رتشیب ناشی اهملیق
 بوخ ملیف نتخاس یارب اریز

 رنه ؛ بوخیاهروک دیاراد هک
 یهدن ژاسرد اک الک و پوخ ناگشپ

 . دوشیرتشیبجرخدپ اب دشاب بوخ
 ودب رد هکیناک هلمج زا

 اجنآ ردهیقاثیم ویدوتما سا
 لئوماس# ز انا وتیمدنتشا دیر اکمه
 یسای کمایم «  نایکیچاخ
 د زیرابف سابع « نایلاماقآ

 راک زایرذون دومج,موحرع
 راد رپملیف«نیمنهل | تب ان وذ ان اهر
 4 یرفعج« نامرآ ؛نیدرف# و

 ؟یرافغنیورپ+ ینامرهق ادیر
 زا ۰ ینسصحم دیجم « ناز

 ؟ان اید ؛هداز ولاو ؛ عیفش « ۵ رپا

5 ۵ 

 .دربمانار ناگشرپ رنه

 زا ار ناشراک نادنمرنه نیا
 :دندرک عورش هیقاثیمویدوتسا

 زا ار شراک نازورف

 ید .درکز اغآ هیقاثیم ویدوتسا

 ویدوتسا هک یا هیمالعا لابندب

 تسخن شقن یافیا یارب هیق ایم
 دوب هدرک رشتنم هاهناسنا» ملیف
 زالبث یلو تفر ویدوتسا نیا هب
 نا رکایور هب شملیف نیا هکنیا

 لحاس « وا یدبب ملین .دپ ای
 زادوب یلوصحم مهنآ هک هر اظتنا
 ؛نید رف اب آرد و هیت ادیم نتوزتنا

 یزابمهیروهظ و هنیبهت «یرثمج
 , دش هداد شی امن دوب

 - واکابزین ها ورش ریما»
 «ناهنصا زاید رم» ملی ینادرگ

 یهنیمژرد ار دوخ ات راک

2 9 7 

۱ ۳ 

 «هد رک قد اص»ملیف زا ی هنحص رد«داردیمسهو «یم اظتن |هناتزع»

 «یش اپ میکح *مایف زا یا هنحصرد

۳-۳ 

 هیل اثیم ریدوتسا زا ینادرگ راک

 هکنیازآلیق نا ورش.دومن زاغآ
 وددوش لوفشم ملف ینادرگ کی
 هن اخ«رهت» هلمجنمسیپدنچ رت انت

 هب ارودیفسو هایسو و «ترا هام

 ینامزنیاو دوب هدروآهحص یور
 نا رپآ هب اکیرمآ رفسزا هک دوب

 دنچ نا ورش دوب هدومن تمجارم

 رد لیصحت هب اکیرمآرد يلاس
 املیس و رتاگتنادرگ راک یهتشر

 نآ زا لمقور تسا هتشاد لانتشا

 امنیس و رت الت یهشیپ رثه هثارپا رد

 نیسح ریما*ماناپ هک تسا هدوب

 هر یایسپ جزا یوم و متسرا ,هد اک انغ
 یاهملینهلمج ژا «هراب ود رمع» و
 هب شرفس زا لبق را یئامنیس
 یزاب نآ رد هک هدرب اکیرمآ

 .تسا هدرک

 تل رش زین یلم رو

 دون دن و

 ۰ هسف ۵و

 -» ز ۳ ۰

 هرجنح در دوخ یئامنیس ملین

 روا د هنس وص» ۰ 19

 تس ته "و 2 اصم هی ۹

 یهدابا یا تابعطشم

 : هیفاثیموبد وتسا شی امن
 2 ؟ راک بیش اب میکح»

 5 ۲ ف «یرو زیورپ ) وب "مش د ربملی ۶ ۳

 هج ونم :اهتسپ .دنمحر
 : ناگ دننک ههتدیم لامج* رفناوج

 .یوضت رمیلع ؛ هیق ایم یده»
 ۰ یمیرن ترصع ۹

 یلاو رهچ ونم + مارالد < نربا
 و ددج ید

 نئم کیزومهدنزاس

 ؛میغش «

 ۰ ات ت

 و هد 2 ووحس

 و اه وسس راس هو

 1 راد رپملیف ۶ یلایمیک دومس

 یدهم : هدننک هیهن ؛ یقیقح تسعن

 نتسکیزوم یهدنزاس « هیقاثیم
 هدا زد رفنم رایدنفس

 ؛یقو وژورهب : ناگشب رده
 6« لالج « هناتساک ورسخ « نرپ

 لر اهب ودازرهش« دی رف ره ونم
 و تسبرانس«هدرک قداص»

 : یئاوقن رصان : نادرگ راک

 « ول راهب گنشومه : راد ربملیف

 یهدنزاس ؛ هیقأثیمیدهم : هدننک هیهت

 : ناگشیپ رثهتهرفزم ره ؛ نتسکی زوم
 شتآ* زر واشک یلعدمحم ؛داردیمس

 * رفیلأاضمر ؛ ریمضنش ور هلیلد ریخ

 هلاتّزم ویدومحم ز رما رفنامیرن

 یاظتتا
 «یجتسپ»

 : ناد رگراک و تان
 : رادرپمایف یئوج ره» شرپراد

 « ولراهب گنشوه
 هیقاثیم یدهم : هدننک هیهت

 ته رفزمره + نتمکی زومیهدن زاس
 « ماسل اژ ؛ نایریصتیلع : ناگشیپ رنه

 تمصع : یس رفنمهبیدمحا اش ردمحا
 یمءاظتنا هلاتزع ویوفص

 ۰ یگنر » ریثمش دنزرف
 لوصحمر وی اس اسنسح ؛ ناد رگ راک

 رت و هیقاثیم ویدوتسا هلرتشم
 ؛نریانک « نیدلارضف ؛ناگشیپ رنه

 نوب امه ویرافغ ریگناهج
 هلرتشم لوصحم روالد هس

 ناگشیپ رتههیک رت و هیقاثیم وید وتسا
 و یلالسوتم « اشرگ « ای رهپس

 .یرافف ریگن اهج

 ۱« هحفص



 رابکیردنکما دناهلشوت
 ناسچیلیسوم ندبنشرلارپ
 گالخرب هک دمآ ناحیه هب

 یوسب وتساخرب مزبزا شلیم
 دسعب یک دناو دبود ریشمش
 یلبسومنحل هدن زا ون هکیءاگنه
 دشمارآهرابود داد رییفآ ار

 . تنگ زابشلوا یاجبو
 یهتشون «یر اب رد» *

 «هن ویلیتساک هراس اول اپ»
۹ -*۰ 

 راک لاراکمهزایخرب

 هدننکیمدزشوگ نم رتهدومزآ
 یتاببرجا مامن مهنم هک ینلو

 دناهدروآ تسدب اهنآ هک ار

 قوشو روش « منکببسک
 تلردهاوخنایمزا ماهناناوج

 کیناوتعبهن یقیسومهب نمو
 هلرح کب داوسب هکنپ رنه

 لاحرد , درک مهاوخ هاگن

 یهاگحبص یخرسنآنم رضاح
 زوریئانشور رد زونه هک ار
 ,منکبس سحتسا هنخابت گنر
 هک مراد داقنعا مه زونهنم

 بیک رتیارب یتاناکبا ملیف
 هکیزپچ ؛ دراد اهرنه هبلک

 هدیدن مهار شباوخ رتگاو
 . دوب

 ۱۹۳۵« زم ایلپ و ذا و فلا را»

 هه

 ۱ رفا مد ای رقت

 یعیسوم اپ در وخ رب یونبمادک

 ناشنلمعلاسکع دوخ زا

 نیا دراد ناکم هک هنچ ره

 ثنک او زا رتمیالم اهلمملاسکع
 .دشاب ردنکسا

 رل و« تردق؛ ز ورماپ

 میدق یلیخ یاهن

 و: شیامن+ه صقر تیرقتن ی رب

 یسایس ؛ یعامتجا : ییه ان مسارم

 ۳ رارقهدافتسا درومیم اظنو
۱ 

 هنر

 - هلنفذگ ل س لهج یطردو .تص

 رد هد افتسا-_قط از ملیفهررد 1 ِ

 لب افتفدو تفا رظهپ یقیسوم زا

 یم | دیقیس وم . دیسر یاهظحالء

 ميظنتملیفنویسک | اببصاتتم ناوت

 ۰ دراو« یخ رب رد اپ - 39

 دن ویپ ملیف تاظحل مامتاب -سکع رب

 یفیس ومنیب کیم انید لد اعت , داد

 ناوئیم ار ملیف رگپد یاهادصر

 و . دوم ل رشک هارخلد رولعب

 را سپ + ملی و یقیسومپیک رت

 -یم «نآ یگن وگچ نقف اپ تیم

 هن وگچیه ودپ اهر اب واهر اب دنارت

 .دوشرا رکت یرییغت

 تردق مپ رشت و حیضوتیا رب

 ونک ات + یقیموم یگدننک ریثات
 .تسا هتفرگن ماجف | یقیقدیاهر اک

 3 یعیس سس
 نوساج مایلی و : یهتشوذ

 تبدرث هتلادبع : همج را

 ط وب رم ملیفیقیسوم هب هکئاجنآ اتو
 یششوک هن وگجیه ها رتیا رد ؟دوشیم
 نی رتهب ینح. دررخسن مدچپ

 یقیسوم هرابرد هک مهیناهب اتک
 - 1. رخ ره ِ

 تااصفص دمو دنا ه دح هنسوت منیف

 ص صاخآ مهم رم نی !هب رید ودحم

 ًارثکا اهب اتک نیا و . دناهداد

 و یخیر ات یاه یسررب ه راب رد

 بیم ملیف دردهچب یقیس وء هکنیا

 زا مهیئ اهل وقلقن و دشابیم دروخ
 : رم اژ ۴

 و نانادرث راک

 هنوگربیه نسل, تسا هدیآ اهن
 ط ات را گیت امتسیس هجا اضطم زا ین سن

 اهن رد یقیس وم وم ایف نیب یینح

 . دوشیما تاپ

 4 تسس اسنپ ردنم فدخ

 رصتخم روطب رگ انم و .دنکب کمک
 نایمب تبحص ملیف یقیسوم خیرائز و ِ ۱

 هک تسیدودح ی طقف مرر ایم

 نآ یاهزیخ و تفآ هدنهد هد

 شخپ تی اصر کیتتسا کی یوسب
 هتسج رب یاههئومن رگا ور او

 رب طقف منکیم لقنار یقیسوم

 تخانش هب هک تشنیا

 یکمک 4

 یتح ماهدرک یمس ملیف یقیسو تح ماهدرک ایف قیسوم
 زا رودقم

3 

 کیتتسا نی هو
 یاههنومن فیصوت رد ودنکب

 تاحالطصا ندروا

 ادمپ هک ی لی الدرط اخب

 ملات دش ههاوخ
 « ملیف

 یسد رب
 ها رمه یقیس و

 نامه الوممم رک اشامت یور

۰ ۰ 
 , تسیئد راذگیم ریفان هدنونش

 یدلپالرد هک درادنیموزل ظاحل نب

 د هک یعوانء وددعتم یاهبانک

 هدش هنشون یقیسوم دوخ
 بد رب بساثم بل ام لایند

 ی مهیرت یلمع و میقتسم شرور

 روم رص ٌدع , دحاییم س رتسد

 وم وصا اخ یقیس وم درومرد

 دم دننکیءلمع نا کی ر وب ملیف

 اک وتسا دنا

 ! ول وپ زیف یحطس رد اهنآ
  ورا ۳

 .اهک یحطسنامهرد .دننت یم

 هایم حضا والم
4 

 شن لمعل سکع یقیسومهب تب
 . درب هداد

 ولی تروص هس هب یقیس و«

 دراذگب ریثاتناسنا یور

 ً »هب رض دیک أت و تع رس) متیر طسوت

 فعض و تدش) کیانید طسوت

 یه دوک و یدنلب طسوت و (اهترص

 اهتررص

 ال امتحا متیر« اتهس نیا زا

 دار یرتشیب فاطعنا وتردق

 , دشابیم

 لبط دان یاههب رض زونه نم

 ار «روینوج لوک اشیل ۶

 ترباررثا- ۱۹4 4 «یدیل موتنأاف#

 یا و مراد رطاخب كلامدریس

 هرهلد ورطخ تلاح زاج یقیس رو ع

 «یکیونوک هرثا -۱۹۱4*وتلاس»
 یمدر + دع ابیم وتلاح دو

 یقیسوم نآ رد هک یعج هتسد

 هیلک اب یاهن اهاگ آروطب و یبوخپ

 روطب و: تشادیگنهامه تاک رح

 ۰ لکش نودپ ملیف کی هب تقوم

 یاههپ رض کیژول ویزیف لمع
 ناطایترا رپ ینتبم دیاش یتیسرع

 ندپ نیمم یاه«ریمت# زا یضعپ اب

 سفت اپ و بلق ناپ رضدنت ام ناسا

 رتدنتب رضک ردقچ رهو . دشاب

 نآیگدننک کی رحت تردق دوشیم

 .دب اییم شیازفا تبس ثامهب زین

 یقوسومالثم « دنت یلیخ یوپمتکی

 هلمح ماگنهب «نوتلاو مایلیر*

 یرن اه «ملیف رد یروسنا رفیاههیلاوش

 فوم ریویاا سن رال رثا « مچنپ

 یا هد امل اقوف ناحی داجپا هب

 دنتیویمت بیث رث نیمهب و.دد رگ ی



 ۱ امیس خب رات یاهناررات



 یاه ءنامرپل» دهاش شیوخینالوط رمعلوطرد امنیس
 اهدن اب زبیج ریخسترد اهامنیس یهدرپ زو رما, تساهدوب یر امشیب

 ردارهصرع اهدنب لولشش و اهیوب اک ین امز؛ تسا یلخم نیروم امر
 یمرب اه,نازرانههب میورب رت رود یکدنا یتلوو دنتشاد رایتخا
 . دند رکیم یتام رفمکح امنیس ربهک میروخ

 تساینالضع و رکیپ لوغیدرم« امنیس نازرات نی رخآ
 شب وح دنم و ربن ی اه هلضع تردق هب ویگ د اس اب هک « ی رنهکپ ام» مس اپ

 و لهچزا دعب وا . درادیم هگنرس یالاب ار نتود نزوهب یگنس
 ینازرات نیمهدر اهچ« درذگیم امنیسذا زر ات نیلوا رمع زاهک ل استفه
 تشپ یهحفصرد ار وا ریوصت) . دنیپیم دوخ هب امنیس هک تسا

 « امیسیهدرپ رپ شیوخ طلست لیوط نارود رد اه ار 2
 را دروح رب تس رپ نام رهلیچ اش امث یفاک ل ابقتسا زا تل و همهو ثیمه

 دن اب زمیج بت نتسشن و رف اب کید زن یهنآ رد تسین دیمپ ودن | هدوب

 زا ار هتشذگ ینالطیهرود رگیدیب « یلایل ایا یبالق یاهیوب ۸
 یهچخی ر ات بحاص« شیوحخ ربع نرت می یط اهذاژدات ء دن رپگپ رس
 یلاهذا زر ات زا .. . نیمهدر اهچ ان اهنآ نیلوا زا. دن |یبلاج و نی ریش

 یاهنازرات اتدند رک یگ دن ز تاناویحرانک ردو لگنجردطق
 لباسویهمههب انشآو دن رم رسب لگنج زا رود رتشی هک یالیدج
 . دنتسه یزورما ندمت

 رهل نیا تیل اعفو روهظ زا تس . اننیم ینهثاسفا ث امرهق نیا تیل اعف زا تسا یوروصم ژان رپ ر*نيا

 امنیسهدرپیور ۱۹۱۸ لاسهب رابنیلوا یا رب نا دات )۱
 هنلکیلوملا» نآ رد هک دوب ,نویموذا زر ت#ملی ما ,تل رگ ذاج
 ذازر اتیا رب هعپ اضنیلوآ ملیف نی ارد . تشادهدهع 4 ارذازراتلر



ینعم نیا هب دمآ دوج وب امنیم
رد اممکح هک ین ومیم هال اک »هک 

 زاق 

 .د ریمیمیل هنحصرد : تشاد

 ملیلرد هدالوپنیج» ۱۹۲ ۰لاسرد )۳

دش رهاظ امنیس نا زر ات نمود شقن هب
 ال د «تان اهیگپ »ملین نیا رد .

 , تشاد اروایهل وشسم

 یود«نازراترسپ» شقن هب هرلب اتیسپمد» ل اسن امهرد )۳

 ار نا

 «ذازرات تشگ ز اب »

 . دمآهدرپ

 ات»ملیفژ 3۱۹۲۷۵ اس ردهک «سریپ ,جا . زمیج» )ء
 نا زر

 رهاظ نا زر ات شقن هب «یئالط ریثو
 قلاح رتخ دال تسناوت دوب هدش

پسیارراگداهرتخد ینعپ نازرات
 .دنک جاودزا هددا

 هک دش هتخ اس هدنسوربن نازرات هملیف ۱۹۲4 لاسب )۵

 لدوتشاد ار ینومیم درم نازرات شقن « لیرم کنا رف »

نیک ین ات ان» اد شا هلوثعم
 .د رک انیا «ن وتسگ

اب »6 امنیسنا زرات نیمشش )0
 نا ونعالبل هک دوب با رک رتس 

پملا یانش ۵ ام رهت
 هدروآ تسدب ار کی

 .درب

رگیدیکی امنیس نازران۱۹۴۸ ۱۱۹۲ ل اس یهلصان رد )۷
 

 مان اهدعب وا ) دوب «سکی رپ نم ره»مانب کیببملا یا

تنب سو رب هب ار دوخ
 »شقن ( درک لیدبت 

 اد وا هلوثس « نیج

 . تشاد هدهع هپ «تلوهاترا »

 کیپملا نان امرهنزا رگید یکی مهزاب «سیروم نلگ» )۸

 . دوب یدعب ثازرات
 ۳۸هحفصرد هبقب



 لکشم ایوگ :هیاک
 9# ِ س

 ده - هو تا

 وب دج ید وواب «حلئار نابهورگ» مايفهلب_+ دژوف
 و ونن هکدنتفگیمنمب . تسا کحضم « دوب ۱! دورتسا

 1 تبقاء نآ شی امن هصالخو دادشی امن بونج رد اد ملیف

 یاه -ا بونج رد زونه ملیفنیا اهفرح نیا مامتاپ اما
 فا "روی وینرد اما!دوشیم هداد شی امننیشن ءایس تالحم

 ملیف هنارف رد دن | هتفگ نمب . تشادمیب نآ شیامنزا

 هد راب , دنقوذ اب مدرم اجنآ رد یلو دوشیم لابقتسا

 من رنو« کر اک « نمهک دينادیمامش . مرادن تسود ار سیراپ

 نت کمکب ان هک ی تقو ,مرادیم تسود رتشیب ار لرتنوف

 هداتس اک یورب ور . مدوب جن آر دنم میدرکدازآ ار رهشنیا

 زایکی نانژ یاهدعاب تشاد دوج ویربد اجن ارد . میدوب

 مداد خساپ و متسهیسلگنا رسفا کی ایآ هک دیس رب نمزا اههیهار

 هکدرک لا ونس نمزا تقوثآ . ميناکيرمآرسفآ کی نم رخ هک
 ممش نیتسخن وا مدادتبثم با وج واب هکیماگنهو ؟ متسه کیلرتاک

 تاظحل نی رنگ رزب یکی هظحل نیا . تخورفا رب رید رد ار یدازآ

 تسود زینار ..... ولراوسناورپ یاهرهشزم . تسا نم یگالز
 جرت هننارف یاهرهق ی

 .مدوب ینایردیو رین رد متفر هنارفب هک رابنیتخن . مهدیم

 نازاید ایززیچ ابیرقت وتشادنایرج لوا یناهج گنج

 درک روبع ناریز زا ام یتذک هک اریلپو هرزاننسردنب طقف , مدیدن
 اریر اب نیرخآ . ميرشهدايپ یتشک زا هک دندادنهژاجا امب .مدید

 اصاوفرد نم.دوب دنل ريا رد «مارآدرم» یرادرب

 . مدز اجناب یرمسو مدرک

 7 ۳ مدوب هدز هنیس رب ار گنج بیلصو روند توی زل ناشننم
 تقگ نمب دوب مناتسودزا هک نایوسنارفزا یکی
 رتشیب رباربراهچتروصنبا رد« دادپاوجنمب ؟ارچ مدیس رپ وا
 ار یناکناگیبت ونارفهک داد هماداوا « تساوخدنهاوخ لوپ وتزا

 نمتقوت دن رادیمن تسود دایزدن رادهنیسرب روئدنوبژل نأشن هک

 .تسافحضمیلیخ نیا دوج واپ , متشادرب ماهنیسزا ار اهنآ مه هنز تفه» ملیزاف ین هنح هرد «نویلوس»و, نوتیل تر اگر ام هاب ءدروف ناج» تسآکع 1 3 ۳ ۱ ۹ :

 :بییوعوتفک "«...اهبت راوس

 "ی لب تیاور هب لیجن او مانبیتابیز ملیف کل اذس: هیاک
 دهد یم ناشنا ردنسپ هم اع حیسم هک "هدش هبهت

 ید تسا هدوب ناسنا کی واهک د وشیم شوم | رف هثیمههلب : درون

 طناد رکب لیف«یئینررب دام ه؛راب ردیزژرهنهاوخب رل اودوبناسن کی وا ۳ ۳ و را
 ؟ دوشین هچ

 د ینام تسایئاکی رمآ بیدق ,نیتسخث يو.هک دينادیم ادم
 ای دز 1 ۰ .

 مته کیلزتاک مدوخنمآ .دزانب کیلوتاک کی ار یملیف نینچ ًاصوصخم دی راذگن زگ رهمتفگیم اهنابنمد دنتخاد وگنفگ هرابنپا
 ۰, , ,یب رهب کی ؛ نانست و رپ کی دینک ما 1 يعالمال کیدیل اب« مرگنیم.هنا وا رف ما رتحا اب .۱ ر-یعیضود:نینچ

 ۳7 هحفم

۱۳ 

 اج
 کیرثشیب شی اتسو تیحم زا ما رتحا هل اش نآونمپ هک مدرگیمروصتنم

 یارب .مدز 13090۷ 5 ۸ ویب و هب یرسنم دمب مدشیم راد روخ رب یسسادخ

 امش , دندوب هدش هتشک گنج رد هک نامدوخ یاههچی رازعرب
 ؟ دیاهدینش هوب هژا ی رجج

 .درادیفآبیرز رد هک یت رهشرظن زا طقف « هن : هیاک

 وخ اراجنآ هک متسه يدودعم یاهبداژا یکينم : درو ۳
 ینشک زاندش هدایپ زا سپ زور هدزناپ راب نیل وا یارب ۰م ۶

 هزیرف الاخ لثم و منکب یمط یاهشد رگ متسناوتپم« مقد اجن اب ید و 0 ۳ 1

 رهشویب .مورب اج زهبد وخ گن و.یرتسک ام نیشام ابو من زباج #

 ید اپ ز يادصورس اجن آرد تم واقم ,تشهن مفومن ارد هات ۳
 ,.. درب هتخادنا هارب

 متشادراک ورس « هلراگول »اب یل و متخ انشن !د,ولگرف* ی ع>



  د ۲ متشاذ وا رایتخ هایف یاهدعو نمیرود دنچ یتچ
 3 ۱ 1 ی هد افتسا دروم سناورپ یودرا

 لاو ۰ ۰ 2 مه یراد رب ملیف 3 ح ماگنهب امش : هیاک

 نی رتهب زا یکی و 7  ؟دیدرک
 «ِ و یلام رهقهیح ده وا , . و درب اهقب ات رد ام قیاق انداصت4 هلپ : دروف ۹

  ممب اد ن 3 یم لحاس یناسک نیتشخن زا یکی
 گی هده ن ه یرگید صخش ناشدرخ لحم رد دندوب مها رمه هک ار

 هی رج دان 5 مادک :هباک -ومنب رد اهنآ زاریتشک زا تقونآ ودننک مخار ناشر هک 9

 گنبرد هک دوب «تسوگا وج# نم لآهدیا روتا ربا :دروف 45 .مدرکیرادرب ملیف ایرد
 نمتسب وخ مه«دنالوت رک« تسا هدرم الاحوا مید رک راک مه اب هایپدرومردیملیف) هز ورنیرتینالوط و ملیف هراب رد: هیاک

 اهن هک اهروتارپا نایم رد اهنی متشاد لماک مهاقت مه و دیک رک هج(مود یناهج گنج رد نیقفتم یاوتندش

 . دندوب رتهب مدرک یمراک یارب مرادن شندیدب مه یا هقالع و مدیدن ارنآ نم : دروف
 ؟دی رادتسود ارگنر : هیاک نی «لوناز» هک مث دیم .تسی یمت و شن اتساد منک یم نام هکنیا

 ملیفکیدپ اب اما. تسا هداس یلیخ گن ندربر اب ؛دروف دنهاوخیم مدرم هک دسریم رظنب یلو , تسا هتخاس روطچ ار ملی

 مهم تصاع ی هد یاسر دات میف تک اتدوپ یه دهم نارازههک .دنروآ دایب ار یتشک زا ندش هدایپ یارجچام تروصنیاپ
 دنیوگیمنمب مدرم. مهدیحیجرت سکع تروصبیتحار  دیفسو هایم ۱ رم

 سکع عو نیرتهب نیا نم رظنپ نیا دوجو اب . دیتسه هناوید ای هادلحاس تمسبو دن رپیم نر یرتسک اخ یاهنیشام نوردپ ژاپرم

 یگنر تروصب دیاب امتح دننکیم رکف ,ملیف دیلوت تاسوم. تسا لماش طقف نازاب رسنیا جوم نیل وا هک تسنیا تقیقح یلو. دنتنایم ۹ ۷"

 هایس زا «نز تفه مملیف نی رخآیارب نم یلو. درک یرادربملیف یاههنایشآ هک دوبمزال لوا . دوب یرفن هاجنپات لهچ یاههورگ
 رد.دنتشادن تسود ناگ دننک دیلوت هک یراک مدرک هدافتسا دیفسو یتشک زاهک یلاجمرظنب.درک ر اتتساار یرتمیلیم ۸۸ یاههلولک 0

 اب اب«نزتفهو ملیف : ۰
 2 زا د وب امراپ تخب , تشاد م ان (6۴-50۳-0۵۱۱6۷) مدش هدای
 رکفنمیهگن او.دنتسه یگرزب نارگیز اب نوتیل تیرگ رام وتفا رکناب ۲ تر 1 ترا : ی ۲ 1
 ۳ 0 5 اجنا رد یئایرد یورین یارپ ملیفس نم« دشن هلفناجنآ ردسکچیه
 ارنا مدرم یل وتسا نمیاهینادرگ راک نیرتهبزا یکی نیا منکیم 4 ۱ ۱
 :دنتماوع ی اهن آهک هد وین یملیف نیا دیاش دزدی دین ور (10 8۵۱۱۱ ۲ ۰,))۱:۵۷۵راک همینگنج#» یاهمانب متخاس

 دوشم مامت هدنیآ هرامشرد « مينکیم ید رول ایردبشهمین اه هو ۶۲ 7 1۳) ٩ رپماسدمتفه# ۱

 (۷ 51م ۱:0هنوطا)

 «ناوجیدیس اک » ملیف زا یبهنحص ار یک ومدوبروتا رپ مدوخ نم هراک همینگنج ملیفیارپ

 نا نمرظنب نیا دوجو اب دندوبن روهشم نارگیز

 متشادن یگدامآ تاقوا یضعب . مد رک یم تراظن یرادربملیفرب

 یرتمیلیم ۱٩ نیبرود کی طقف تس ویپ عرقرب هلمح هک یم اگنهب

 اد ملیف یاههقلح بترم و مدنادرگیم ار ملیف . دوپ مرایتخا رد

جم هکنپا اب مدادیم رارق مياهبیجرد و مدرک یم ضوع
 مد رب هدش حور

 یا رب دراد یدایز یاهشرپ ریوصت, دند رک ادیپ تاجن اهلیف یلو

 (یضوم نیا ادم و دندشیم رجفنم نم یکیدزن رد اهکجنران ۵
 -.اد نبدود دیاب هک دش لوادتم گنج یاهندلپ زا یرادربملیف رد

گنج زا سپ اش مافی وا: باک
 0( ۰۴۰ ۱5۳6۵۵0د۱8) 

 دیدوب هتنرگ ماهلا نپپیلین ندگنچ بلاج هثداح کی زا هک در

 ۲ تسیچ نآ هراپرد نا

 مناوتیماییرفت عاهدربن نیپیلیف رد گره مدوخ نم :هراوق

 دیهژ اب نم هک تسا مارآ سوناهفا زا یاطقن اهنت نیا هک می

شقن «یرسگنن ومتربا ر«ملیفنیا دد
 اد,یکلاب اچ نا وتس



 ۱۳ ی یو

 تالیصحت «ویک ولب وک رام#

 یکیلوت اک هاگشنادکیرد ا ردوح
 ردیب امنیس اس ردم « نالیم رهشرد

 لیمکت ندنلرددیلسا هسردمو مر

 . تسا هدرک

 تسیب نسرد:۱4 ۵ لاسرد
 «بیج رد اهتشم۱ملیف ؟یگلاسجنپ و

 و نشخوجه کسب هک تخاس ار
 دا و اخ یگدن ار اپ ردء دنب وک
 رگا. درب یب ایل اتیایاوژروب یاه
 یداقتنا نیست اب روپ زم ملیفهچ

 دنل ام یزیاوج) دیدرگ و رب ور
 یوبر انس نی رتهبیارب هرقن نابور
 هورگ لی وب ملیف نبا ؛ (لانی ژی را
 هلسلس هژیوب یتسار تسد یاه
 یحیس تا رکو مد بزح بنا رم
 را رق دیدش ذلمح دروم ایلاتیا

 یربگو لجیاضاقت اهنیاو تف رگ
 هکن یا ثاونب ار ملیفشی امن زا
 یتم رح یب و نیهوت کسب رگنی امن
 هژیوب -یم ابل اتبازدا ول اخ هیلع رب
 ردتسا- ناردامب تبسن شوجه

 یتلود عجا رم رگیدو ةاملراپ

 دن دومن ح رطب

 ی
, 

 شی امن هب ۱۹۱۷ لاسرد هک تسا

 و همانوجهکی رگیدر اب دآرد
 یگدنز هرابرد هدن زگ ربسفتکی

 نیا .دوب ایلانیا یتل ابا ویس ایم
 زدن رب زین و رد لاسنآرد ملیف

 هژیاجوناروادصوصخم ؛زپاج
 هاگنآ ودید رگ نارواد یللملا نیب
 کی « یلبق یاهینیب شیپ مغ ریلع
 زین یر اجت رظن هطقن زا قفوم ملیف
 المح اب لاحنیعردو دمآردبآز ا
 فرط زا ییهبنأج مهر دیدش
 هورگب هسباو یسر تاماقم
 , دید رگوربور یتسارتسد

 ناپ وجشنادتا ره اظت زا سپ
 -وکر اب* :۱4۸رد یب ایل اتیا

 فورصمارین امز تدم ءوبک و لب
 یور یب هتخ انش ان روطب ند رکر اک

 ایس «نیزر اب,»یاهملیفذژو رپ
 اب ویشن دیس ایسیاههورگ یارب
 رد .درک ی رگراک تالیکشت و
 -ملیف نتخ ام هپ رگی در اب: ۱
 ملیف تثگ زاب ین اتساددنلب یاه
 وهلمح هکت خاس ار «ردچ ماتب»

 زاپ نیا ار شزپمآوجه ابرض
 ون ان کیلوتاک یاسیلک بن اجب

 ایسیاحییس
 تا

 کی
 ویک ولب هک رام

 «وب وب د یتیاسوسملیف»یهلحمزا لقن

 افش زی ورپ یهمجرت

 ۰ دوب هدرک

 یایل اتیا یسأیس ها رحب رد

 هدوزفا نآ قمع هب زوررههک زورما
 کیل وت اک نموریاسیلک ؛ دد رگیم
 رگیز اب هشيمهدنن ام ه دیس وپ و هنهک
 -هظف احم الماکو یلصا شقن کی

 ,تسا هناراک

 یدا رفادایزدادعت نایمرد

 ار روشک نبایس ایس یاهحانج هک
 ؛دننکیم د اقتنا و دن ریگیم ریقحت هب
 ناز اسملیف نیرتهفالخ ارثکا

 هکدن راد را رق ا رگ پچ ناوج

 « نی رتمهم زا یکیو ویک و اب وکر ام
 . تس اهن آ نی رتزر ابمو نب رتژر اب

 کیل ابن دب هک مر دپ مانب »ملیف
 زاسلیف کیذاونمب هلاسود فو
 ی افیلبت دنتسیاهملیف دهاجم
 لاسزا شملیف نیلوا « هدمآ دیدپ
 («تسا کیدزن نیچ»ملیف) ۷
 ء شذدپدج ملیف . دش ابیمنونک ات

 راک ابارشاهزان یرکف تیب ودجم
 «ون یامنیس کی ةنیمزرد ندرک
 یامنیسدش رظن دی دجت ی امنیسيعون
 یتنس یاهملیف .- یمایس لا ربیل
 -هلادهاجم نیریزنایرج کیاب
 ساسحا وا هک دزابیب سکش
 یاههشیر هب یرت رث زم روطب دنکی م
 یس رتسد ایلاتیا یعامتچالیاس
 ردملیف ناتساد , تشاددها وخ

 یزوردن اهشموسهچرد سر دم کی
 ودورطم دارفا یارب کیلوتاک

 هراعتسا کی: دنفیمقافت ان امرف
 زلح رمرد کیل وت اک یاسیلک یار

 زا سپ (۱۹۵۹) قیع لوحت و ریفت
 مسا رم هک) مهدزاود پاپگرم

 ردبلاج روطب شاهزانچ عسشت
 . تسا هدش هداد یاج

 :دیوگیم نآیهرابدد ,ریکر لب»

 کیل ون اک کی ن ای اپ رب هک یدادیور#»

 ره اب فل اضخمییا رگ

 تلالد بصعتم و یرکف شناد

 تل رشیب هن وذ

 یب اههتساوخ هک دیس ریم رظنب دراد
 رتهدننک را ودیما و رتهب یزیجزا

 . دز د ها رمپب هدنب آرد

 حوم نیا رگشی امنو هدنب امن

 شن ادهک یباج) هس زر ذم رده دنبآ

 ةرابرد یی۷ ه قعن هر «نازومآ

 سیما رف شوگ ء انمتسا یاهیتشز
 یاهرد ماگنه بش هاگنآو دنهد

 (دونیملفق اهنآ یورب ناغقاتا
 وترا رح اب عفادم کی «ولجن 7

 هک تسایق رتو یلقع ةفسلف قاتشد
 تافارخ ابهلح رمو ماگ رهرد
 ط ابضن اوققالخ او هدیسوپ و یمیدق
 هژرابم و گنج اسیلک شزرایب

 فک
 نو اعمنب مودم درب و گن ی
 هذر ابم « ولجت آهو هس ردم شیذک

 وفیعضت لاحرد یاهتردق نیب

 دوطب هک ) الکی نالع | نتفر لیلحت

 یاهتفلاخم ساسا رپ یدایز
 ٩ ( دراد را رق سرت و هناردپ

 | تک ددریغ یاپون یاهورین
 د یسلع و یلقع هفسلف یناسنا

 ادننز . دنکیم مسجم
 ژسپ رفستا ةنيمزرد

 درجه خبر هس ردم
 توس تیصنیث کیوآ زا
 و وا :ملیف ناپاپرد اما

 ی تسا هدش شتاداقتعا رب ی تا

 و ۰ کزیچ رگشپ امن دیایم
 اس کیار نآ ریکو لپ
 هب ء 0 کی: « ییارگ
 درا 1 «یل رت و تف رشیپ
 دادیکید زن دنوپ روفنم مسیش اف

 نت



 ! رمم تیفیک ةراب رد ماهبا کی
 رکارد «تیعقوم -رتکاراک»
 . ملیف ن اتساد تاظحل

 یاهو رین نیب هزرابم نیا
 ملیف یلصا مت ؛یعامتجا فلاخم
 زین ملیف رصانرس ردو .تسا
 یاهتاف تسا هدش هدنکارپ

 ی ابل اتیا فدا ون اخزایزیمآ وچه
 تف ایروف وب نآرد(رد ام « هژیوب)

 کی ند رک اپ رب تالکشم .دن د رگیم
 نا رگ راک هلیسوب ) بالقنا

 دنم رنه لب اسم ؛ (هسردم هناخ زبشآ

 اب یر زم روطب هن وگچ هک نپارد

 طابترا رگ اشامت هورگ کب
 ریث ات تحتار اهنآو دنک را رق رب

 یا هس ردم شی امن کیرد )دهدرا رف
 هدش یاد رگ راک « ولجن آه الیس وب هک

 یاهر اعتسا لیتسا ه ریغو (تسا

 ملتس کی رد تاقوا رتشب ملی

 . دنکیم لمع یزتن اف ویتسیل ائرروص
 رپ تاظحلزا رپ «ردپ مانب» ملیف
 یامنیس و هدنزگوجه و شزرا
 دیدرت نودب ودش ابیم هنارکتبم
 ندپد اهر اب شزرا هک تسایملیف

 نامز ملیف کی نيا . دراد ار
 !امذ ام زیعقا وملیف کی . تسام

 یا هن ا رگتش ور هبح اصم لالخرد
 نیا تسا هدمآ لمعب وا اب هک
 .تسا هتشاد نایب ار تاراهظا

 کی رگشی امن امش - لاوس
 هک دیتسه یتیعضو یداع ریغ عول
 یعامتجاتیهام اب یی اهملیف ن آرد

 ایل اتیاردیتح - زی امتمیسایس و
 .دیزاسیمنا رگیدیاهملیف رثکازا

 لکشهرابرد ات میتسین هقالعیب
 میادب رتشب ناتراکفا یرپذپ

 هب ناتیگدنز دنا رگ کی هرابردو

 ردو می ز اب تسدقیمع ییهفشاکم

 ردیزیچ هچو اجک امش هک میاپ
 هن وگچ؟ دید رک لیصحت همردم
 .ه رغو ؟دیدش هدن انک امنیس 4

 هک منکیم روصت - ویک ولپ
 هب دی اب هک یاهتکن نب رتدنمدوم
 رثکا هک تسا نآ دیرابسبرطاخ

 یرکشف یاهتیفیک و اهیقلت زرط "
 بدنتسین نم ل ام اهنت مي اهملیلرد ۲

 لسن کیب هکلب -یصخش اف رص ها
 ؟تروصرپب . دن راد قلعت لماک

 اب مدنارگکب و یریذپلکش "
 هقط ۰ هدش رکذ ةنکف هب هو "
 کیلوتاک و ...یلایلأتیا طموتم
 تر
 زایدایز عاونا - لاوس 1

 درج ر اباد یا رگ کوک 3
 ؛لوادتم« شنم اصزاپ : ورادپ 

 یا « نف و لب ا « شب دن | کش

 ,. . رب

 نینچدیدرن نودب -ویک ولب

 یبا رگ کیلوت اک هزورمآ
 . تسایتواقتم یاههبنج یاراد
 یبا رگ کیل وت اک کی ؛ هن ومنیآ رب

 دوجوزینورشیپ و هدیقع فالتخا
 یطا رفا هبنجود یاراد هک دراد

 تاپ : دش ابیم یرکف تسضفهن ره

 ل الی ۹ ۷ راک هظف احم و ارگ

 « ما یربذب لک ی اهلاس

 4 تس

 تیعضر

 رظندروملباسم نامز تیعلوم و

 تس رد ام , دنتشاد یرتشی حوضو

 را رقگنج زا سپ یاهلاس رد
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 مسین ومک دضو مسین ومک ومیتشاد

 اب یبهن امصخ و دنم و ریل روطب

 . هند رکیمهلب اقمو تفل ام رگی دکی
 دنن امیروشک رد هژیوب هتک نیا

 هک ییاجدوب هجون لب اف ایل ادیا

 آ دد تسئوسک نوییم تنه
 دوردا ردو. دند دز و

 میئومک « 0 3
 رگید هچ رگا دوب دوآ ساره
 رتمک لف ال اب« تسیل نینچ

 یف ایل اتیا زا یدابژهدع۱۹۱۸ رد

 و دنتخورسف دنتشاد هچ ره اه
 دا رف دوخ روئک زا حالطص اب ۱ ۳

 تف وشیپ اهنآ
 هند ون نسع مبلومک

۳ ۱ 
 ۱ رف فی وت ات 5

 ربز دند رک
 نود وب یرسم
 ۲ نیا رب انب

 دب دپ یلکشتم اهبج ن اکیتاورب ورود
 الم اک یاهنویسی ز وب يلغ او دروا

 ی رد . دندرک رابتخا یعاجترا
 یتسین ومک دص رباعخ تیعف وم نپآ

 شرورپ نم لن هک دوب
 -کیل و اک هزورما

 و اپ

 هایس ز هنص زوج 4

 , دنتسهتر افتم یلیخ ناوج یاه

 تسایسرد توافتم- لاوس

 ۴ ناتبهذم

 رد توافتم - ویک و لب

 ایوق نم یتسا رب
 ًاسیلت نوح ع ۱

 هر دپ مانب * ملیف زا یا هنحص

 رد رگا یتح « دینک درط ار
 یبا رگ کیل وت اک ن انا یریپ یگدنز

 نآ مهز وه امش « دینک در ار

 ناترکف رد و ناتدوخ اب ار

 یلیخ اهشیلک . دیراد ها رمهب

 امش اهنآ رگا. دناهدوب هثربز
 للاا « دناهدرکن دساف ار
 مرث*یناور روطب ارامش هسوپ

 ار امش بیئرت نیدبو هدناهداد
 یماسحانیمع دفرژ بل ال[کی اب
 یبارگ نالخا کی « هانگ زا
 تیفیکیصاخ عونو راوهلاوپد

 اهر یگدنز یرامش شزر

 هب یتسباو ] وگ ره هتبلا

 و ماهدودز دوخ زا ار بهذب

 یکیل وت اک یاهن ویسا زین اگ رامامت

 کی رگید نم,

 .متسیل دقتعم و نم له کیل ون اک

 هک یحیضوت نیا ایآ - لاوم
 ایلک ارچ دنکیم نایب دیداد

 ماهدرک لر

 «ردب مانب* منیل رد یلصا فید

 ۴ درب

 نیامد رکیمن رکسف- ویک ولب
 دش ابهتشاد ار نآ شزرا هتکن

 هلمح اسیلک هب میقتسم روطب ات

 وجه روظنمپ دباش هتبلا . مینک

 رظن دروم اههبنج یضعب ندرک
 تینو دوصقم اساسا ابا « دوب

 یاسیلک هک دوب نیا ملیف یمفاو
 و رییفت هلح رم رد ار کیلوتاک

 یریسفت و ربیعت ودنک یرواد لوحت
 ین ایفیک ةلیموب مهنآ ودش اب نآ رپ

 ۳۷ هحفص رد هیقب

 ۲ ب هحفص





 یتید رت ششوپ

 تسایدبدج ملیف مان ۱۷ ربزقشع#

 تسا هدش هتخاس ایلاتپا رد یگزات هب هک
 ۵ اناوج اب هبح بشم اهدصیهجیتن ؛ملیف نیا

 , تسا

 وه ذش لیلحت و هب ذجت « اههبح اصم نیا

 تشه نیآ هک دوشیم هض رع هعطق تشه رد

 هضرع ار یساسا و یلصا یاههنیمز «هعطل

 یسنج طب اور وتالکشم ی ر اب ردا ملیف .دننکیم

 ناوتیم زیچ ره زا شیب و گی دکی اب اهناوج
 ريخا یسنج بالقنا تضهن هب هتباو |رثآ
 اپ رتخد کی « هعطق ره رد. تسئاد اپورا

 اردوخ یسنج ابیقشع یارجام« ناوج زیپ
 تیقف وم ملیف نیا ثاگ دننک هیهت. دنک ی م نایب

 نبا و دننکیم ینیب شیپ نآ یارپ یریظنیب
 .تسیف ین عقاوزا رودمه نا دنچ « ینیپ شیپ

 نیا هک یزپمآفا رحناو یقو یاههتجص اپ
 هب یرییک هورگ کش نودب؛ دراد ملیل
 . تف اتش دنهاوخ نآ یافامت

 او رد هک « | یهیضق « اما

 جو هن وگنیا رد ًاماسا

 رد راگزاس ؛ نآ یقیقحت ای یملع رهاظ اپ"

 ریزقشعهالثم هک تسنیا یقیقحت رهاظ, دپآيمف
 یسنج یایند یهراب رد تسا قیقحت ۰ ۱

 ۰۱۷ ریز قشع # ملیف زا دو زیپ ازا یاهنحصوء امنیس نیوپارد»رد یز اب قثع

 قیقحت کی + لاس هدفه ریزی اهرسپ و اهرتخد
  لصا رد اما « نتخ انشناورو نتخ انش هعم اج

 زیگنا توهش مادنا نداد ناشن نامه فده
 هک ؛ یقیقحت ششوپ و تسا ینج لامعاو
 یدودح اتروسن اسهک ییاهروثک رد یگزاتب
 هنف اب اور« تسا یکم نازاملیف هاردم

 ونم تل
 . «یئدسنگ *
 ۰ تسا یسایس یا هنیمز یاراد« دراد یراد ۳

 « ملیف نیا رد

 یتلاح رس یک ربزاب زاسلین

 ضا رتعا داپ هب ار
 هد رک هضرع ملبف نیا 1 هک ییایند

 یاههورگو دریگ یمنلج ؛ دشک یم مدآ
 هک ملیف نپا

 » ابورارد یدابز
 ۱ «وجن اپ*یا رپ یرگید تیقفوم

 یا ربی رگ د تمقف وم
 ۰. .«وجناب س هاکیم»

 اد وا ۱۹۹۷ لاس ملیف هک « ناتسر اجم راذگ تعدب و رکشتمز اسلیف « هوچن اب سولکیم»

 مان هب تسا هتخاس یدپدج ملیف میدپد نا رهت لاوبتسف رد « دایرف وتوکم» نا
 وژ ان وم ردیاه زان کینکت هکنیا رب هوالع هوچن اب*یاهملیف رب اس لثم ؛ ملیف نیا

 ء رخآتسد هک هدش هداد ناثن اهیبالقنا دض و اهیبالقن ایه زر ایم

 ینبدیاهشزراو دنکیم دد اد تخب دب ربماپپ؛ ه اک اکش

 | ها رمههپ هک تسا یب این د؛تسا

 ,دننک یم ماع لتف ارمدرم ؛ راپب تن ولخ اب« یم ان

 أ ادضورم یگان هدش ورب ور ناهج یاهلا وین رد یریظنیب لابقتما اب

 ,تسا هداد ساصخا دوخ هب زی یزفارج ءرآ رل زار هنیگزا

 1 نتشاذگ ین ون اق هک را مهم

 . اهملیف یلالخا روس اس۱ د رس رب

 شب امن زا شیپ هک نیدقتنم « ل اح رهب
 ملیف نیادنسب ون یم « دناهدید ار ملیف یم رمع

 هدن زومآ ی اههحص اهرد ام ور دپ یا رب دن | وتیم

 ]دوش صض رع هچ « اهنا وجیا رب اما « دش اپ هتشاد

 سست



 :تختنب اپ ین امنیس۵9 رگ نب رتن رب رتیوقهمان رب ۱

 انیاس ناریاس ککیفیسار-لاس روینا

 هل ویس رد 9 ِ وپس رپ -وکات و

 لاتسب رک -ایرد - نوراک -شویر ۱

 ۱ یسرج)ا راس آ 9

 نامیپ .هیفم نمیب.نازورخ



 رکبد هلظحالب لباق هبنج کی

 رویسزوبمک « وزوا یرهاظ کیک
 هجبآ ره ,دش ابیم شب اهملیف

 تاش کی رداک لغاد رد

 یروطب دون« لخاد وا
 الماک «یلک هفاهک تسا هدش]

 هزب وب هذکننبا . تسا حیرص

 رد هک دشاب یم نارگبزاپ
 ۰ دندرگیم رها ملیا ۱

 رد هک « وردوشیچ »۰ هک ی
 هتحاسوزوا هک یملیفهسو «

 تسا «دش رهاظ ملیف ود یان

 یدابز ساوسوو رکلت وزوا »
 هحمکی نویسیزوپمک و مرف ؛رابر

 سنامروآ رپنپارب اتپ , دهدیم م
 وتاشحل مامترد یتسباب شنا

 نوسب زوبمک نبا اب الماک تایلزج
 بم

 موم 5انعاا -
 رد هک مروآیم رطاخب ار

 وکشیپ کیشقن یزاب را
 فک طوطخیتسباب هک

 ؛دادلد ود «روانش
 ودنا؛داتسپا هو

 رتخد عولولابپ رق «
 اهنآهک قطب . تک
 ًةلیسوب یرداک رد
 داحتادهک دناءدش ها

 دین أاتا ار ودنب | نب»

 هراب ودرد, دنک ی م
 شربپو؛ورگ بهر

 یمبت رتنامهب ۱
 اریریگیهام ةنعص کی « در
 راکب «دراد دوجو یردپ»

 اررسپ وردپنیب ین
 هنحصکی زا زیانیا « ۱

 الهءاک یزبچ نایب یارب

 هدافنسا یکی نآ تهجدالخو فل +
 ««دراددوح ویردپ»*ملیا رد دید ۳

 دنتسبادمتکرح نودب ابیرغت ودنب

 هک دننک یس تک رح یماگنه ایا
 یللاحردار دوخ یریگیهام یاهبزلت

 ,دنر وآابمردشخرچب اوهرد گنهآمه
 زوچ ج یربچ چیه «روانشیاهیفاع«ملیا رد
 رفنود نیا , دور-همن شرب هاوخل دب

 هدمع تاکن ات تاک رح نی رتیمزج زا
 دوج تسد ۱: هک یهویئهب
 ميروآس نیئاب اب میدرکیم دنلبار
 ارذوخ مشچ یاهکلپ هک یقیرطب ات
 وا نییزبت دیدزا میدراذگیم مهیور

 هنوگ نیارد یتحو دنامیمت ناهنپ

 دوخ+ءاوخلد یاهیبامنهار مهدراوم

 تسا نآ دوصتب . درکیم حرام ار

 وزوایاهمایفرب یشرگن
 دننارذگ یمتقو هنارارتیب ینلاح اب

 هنلوفش یریگیه اب هک نانچبهو

 ردننآ یتحرسپ .دنزادرببب تیجصهب

 : هک دیوگب شردپ هب ات_دورب«شدپ
 -ییزاب امش هک یرتک اراک نیا »

 تیمهایب یعامتجا رظن هطفتزا دونک

 وزواهک یباگدهو «,تسا شزرایبو
 تردنپ «دنک يم تاک رفن ودنیا نا

 دونبمتاش کیرد اهنآیودرهلماش
 یلیخاتکن هجوتب؛دنن«بیترت نیابو
 یزبچ . ددرگیملویسزوبمک ردیمهم
 هدشهدین اجنگ ملیا یاهرداکر د هک

 هک یرولعنامه « تسا نفلت یاهمس
 زینءروانش یاهفلع لاتساد» ملیارد
 هحوتب؛دنندبصخش ابا «دشابیم ننچ

 لماشهک یرداک رد اهمیسهک دوشیب
 یرداک ردهک اریباهمیس«ددرگی+ ردپ
 , دننکي من عطل تمارمپ لباش هک
 اهمنسندد یگنهآ مهمدعو یراگز اسان
 راا ودنیانیبیومراه لماک نادتا هب
 , هنث یم کیک

 یارب وژوا یگتسبلد و هقالع
 گنرزا هدافتسا اپ اروا«نوبسب زویهک

 ملیلهیهت نامز زا شیاهملیف مامترد
 . دیدرگ نومنهر دمب هر هاناباگیه »
 «گنراربزهدربیم تل گنر زا وزوا
 رتهجوت بلاح ار مب اهنوب-ب زوبمک

 زا شیریگ هرهبو هدافتسا . «دنک
 یاهتبزمیارادو صخشم يليخ گار
 ردصوصخب و اهملی مامترد یهژیو

 * دشابیم « روانش یاهفاع » ملیا
 تیایک حوراب یاهگنر هک یباج

 ار ماردولم و یرتادت
 . دنزام

 کینکت رصنع نیرتمهم نکل
 * دننسه نارگیزاب « وزوا یرهالن
 کیرد یلماو مهمیاه فدهزا یکی
 ردهزادنا ناب یرگبزابا ربژ .دشاب ٍ رتک اراک ةفثاکم ء وزوا ملبف

 لماعنیا وزوا هک درادشزرا شب اهملیف
 ۳ رته دگید ذبنجره ةزادنا نامهب !ریرن
 بهش لرتنک تعتدوخیرهاظ کیکت

 هوبروشبج» هک نان تو

 یندرگراک نطنز

 ب9 ور زا ترابعمیدادید منا
 ها شتاروسدو اهیبامنهار درک

 ان میدوب روبجم هجوچیهب ام هک
 هرهادویتحاران نامیرگیزابهب مجار
 اگنهاب یتهج زا . میئاب هنشاد

 یرگیزبهب شب اهملیا زا یکیردهک
 دوسآ سامحا « میتخادرپ یم

 منسن ادیمننمرگ !یتح,میدرکهمیلماک
 اهتاشنآ هنوگچو منکيبمراد راکچ
 دنهاوخهداد دنویپ رگیدکیب نامابرد

 شب امنینیب ز اب نیل واپ هک ی ماگنههدش
 تنگنهببلغا مدرکیب هاگن اهملین
 یلیخاردوخ سنامروفرپو مدمایمرد
 ملل ادم متشادر اظتناهک هچنآ زا رتهب

 جرخب یاهنالاکشوم تقدوهجوت وا
 یاه سنامروئرپ هب اهتتهن دادیم

 تیفیک هپ نیتچمه هکاب نارگیزاب
 یضعب ینحو اههدئالا وروک دین امتخاس

 رب ار یضتتم و مزال ربواصت تائوا

 روک دیارب هک یبوشک ی اهرد یور
 یتانن دننل رگیم رارق هدانتسا دروم

 یزیچ«منکیمرکف «نیاربانب . درکیم
 دمیم هدیمانوژوا نویسک ودورپ هک
 یزدچهمه هک دوب يملیف زا ترابع
 هدامآو هیهت وا دو هلیسوب

 «,دیدرگین
 قیقدو لماک لرتنک نبا«هتبلا

 رب ور .تسین یراصعنا «یرگبزاب
 ملیفو نیتشنزیا ینگرسو نوسرب
 و هتسجرب روطب مه «فوخمناوبا,

 ,دننکیمیب امندوخ اه رنرد یر هگمشچ
 نارگبزابرا نوسرپهسک یباج اما
 ندرکنیزابوندوب نتشبوخ«شروتامآ
 نیرتروآدرد نیتشنزپا و. دنکبم بلط
 ارتاک رحو اهنوپسبزوب نیرتتخسو
 دویسب زوبمک اتدیلطیم شنا رگبزابزآ
 دز هنر وآتسهبیربوعتءوکشابیاه

 هکر ًانسو شمار دا

 هک داد هئاراو 0 ۳

 شایکینکت لماوع و_رصانع رگبداب
 یر-گبزاب . دوب گنهآ مه ؛قااوب

 زا وزوا هک ینیلد و هنادنمدوه
 اب هدرک ی م تساوخرد شنا رگب زاپ

 تباقرب ۱01۱ یاههمانشبامنیرگبزاپ
 «یبهمانشب ام نینچ کی رد ۰ دزخیمرپ
 یا 3 ینبنجیب « توکسو یشوماخ

 کی هکلب تسین رکشیاملار بم
 فااخب یاهوریلنیب یلماک ةنزاوم

 یارب . دهد یم شامل ار داضتب
 الاب هلبم تن و
 9 یفاچیه+ودنا ودبدت ؛هنومل
 تسد کی دنک و هتمهآ یلیخندروآ

 نامهب واهمشچ یرتمیتن اسدنچ الیاف ات
 تسدنیا ندروآنیئاپیمارآهب بیت رت

 ۰ دنوشمهدادناخز

 نارکیرابدناونب

 نیرتمهب, .دیانبیم دهورگ کی

 < وبروخدح » وزوا یاهمنبف رک

 ۸ هد یر وطن امه ,دش اب یم

 یادنساب وز وایاهملبا مامنردوادضش

 یگدنز ربراک .تسا هدشرهالنمایقود
 یاهتفرشوهبتآزاومب «ودنبا ین هفرح

 ردهوبروشیچ» .درک ادیپهمادا اهنآ

 مادخنس اب رگپ ز اب کی ناونعب ۹)«لاس

 وزواو دمآ ردهوکیچوش*یاهوب دونسا
 -راکب +و۲ب_لاسبو,دونسا نامهرد
 نیتسخن ,دب درگ لوفشم اهملیاینادرگ

 هوبروخیچ» هک یبهلظحالم لب اقیثقن

 مدروخ تسکننب» ملیف رد درک افیا

 ملی کی هک د وب(و۳,) «,., اما

 هوامفازب

 یهمج را

 افش زب ور

 نیا وا ودردرگبمبومحم وزوا هتخا-
 ملیفرد رهام ةشیپرته نیا مهب شتل
 )۱٩۳9( «تسا یبوخ یاجحلاک
 ةتخاس ملیلکی نینچمه هک دش ارجا

 تروصب یدوزب ود نبا .دوب وژوا
 ردودندمآرد میتناو کیدزل ناتسود
 ۰ نادرگ راک نیا یدعب یاهملیا

 و راک راک زا یباتزاب « وبروئیج »
 .دش نادرگ راک ینورد یاههتساوخ

 تاینیک و تیصخش زا ماهلااب وزوا
 درک قلخاو ردپ رنک اراک ءدوخ ینهذ
 شیدعب یاهملیل مامترد ابیرتت هک
 هوبروشدج» و دادرارقهدافتما دروم

 نیازا یدابز دادعترد ار روبزبشان
 لبات هک تسا هدرک ربوصت اه ملت

 یردپ» یاهملیل رد اهنآ نیرتهجوت
 کب»وءویک و ت ناتساد:««دراد دوجو

 . دوب«یزیئاپ رهظزادعب
 «وزوایاهملیل انسج رب سبرتک آ

 رگیزابنز نيا,دوب «اراهوک وستس»
 - رنههب وزوآ یاهملیثژا یدادعترد
 ««راهبرخاوا» هلمحزا تخا درپیم امن
 و «ناتسبات ناب ارم ؛«ویک و تناتساد»

 ,درب مان ناوتیم ارءهزیلاپ رخاوا»
 ةراتم دنچ زا یکی «اراهوک وستس»
 اهنآزا وزوا هک تما یترهشبحاص
 نباندوب هرانساما.تساهدرک هدافتسا
 وا ناشا دزابثعاب زگ ره امقا و سب رثکآ
 هداعلاقول یاهسلامرولرپهئارا زا

 و شبانس کب نيا . دبدرگن

 نیا !ریزدشابیم وژواهب تشادگرزب
 ادیب تیعلاو اواسوروک درومردرما
 ملیف رد « اراهوک ومتس » . درکن

 ۱9 ۵۲ام ۴ اب وا

 سنامروف رپ کی ودبدرگ ره ان (وع+)
 هوعب رد ابا هداو هلارا هوکشاب

 رطاخب«هلبا» ملی ردوا سنامروئرپ
 اراد ار مزال تبهدمص شندوب هراتس
 یمئاو و قیلد هئارا زا ارواو دوبا

 ءتشادزاب ملبل ردشرتک اراک
 دراد هبادا

 ۳م, هحاص

 تست



 دیوگ یم ءدورتسیا تنیلک « »
 درگل رمدآاضاسا+ مدوب اهنت نم#

 شیپ یراک ره, مدوب یروختقیو
 نیایاربشتسا رومد رکیم دم وآیم
 زیچ همه ابثیمه هک متمه قفوم
 + +,مزاسیم

 ظ »م یرگید یاج رد ر ۰

 تساهثفگ ؟هدنسبرن هدب رسک رز #
 تس دج مراکر دنم هک یقیقفوم ره#

 هزیرغ ۵ رهرع رتشیب « مامدروآ
 نم یاهسناش اتوهرن مه یک و
 ؛"یگدنز رد * نم . ثسا هدون

 « مچ مدوغ ساسجا لابئد
 هبوخ منک ساسخا هک یراک ره
 .« منکیم ور راک نوه

 تفگ دیاب یتسارب ۰ 1]
 ناوئمیود وونسبا تنیلک *تیققوم

 یزیچ+ اهلی پرخ رگیزاب کی
 »و تسا سلاش و هزیرغ زا شیب

 و درگلز فکپ زا مه وا دو

 2 رتالاب یزیچ « روخلفمآ

 زا هک ی تک: تا هد رب ردپ نا

 ملاوتسا هتج رایسب تارطخ

 نیا «را راکو یگدنز هتفر رد
 .دنکیم تباثار هتفگ

 یهرود زا: ؛یناوج رد وآ
 . درب رپ مل اناج داسک ز یطحت

 یزابرستمدخ م امتلاسود زا سپ

 ثشگ ز اب ملأس < گنچ یههبج رد
 و ندز رد نآ ورد نیا لاعوس

 ارتیقفوم یارب هجیتن یب شالن
 و. تشاذگ رس تشپ دو زیل اه رد"
 نشقت رد مامتالاس تقه تسیاوت

 لایرم کی لواشقن ًادعبو
 5 هاگتسی |ینویزیولن

 لصتزاسپ ءالاسو.در دایی ماود
 وترارمو اهیگنترگ : اهمنز
 «دووتسیا #ن راس شنا رط اف

 و سا امتیم هراتس قونام کی

 تفرشیپ و یفر هب ور نانچمه
 امین نارظان هک, روطنیا و. تما

 اه یدوزنیا هب( دننکیم ینیبشیپ

 ا ِ 0
 ۳ ی ۳ یب تیقفوم یهرود را

 نیا اپتسد یاهملیفر :دیزاب اب .ک
۱ 

 یشیا رب و :دررآ تسدب د وویل اع

 «دز وایننافم را هب لوپ زجبیزیج

 اودرک لست زین اژ
 < نفر رب ی بیسآ ثردب زین

 هل سا و
9 
 , تشذل

 لیوطملیفهس وا ۱۹۷۱ لاس رد
 لاحنیمرد و« نوگ اثوگ و بروخ

 مت ناهج یامنیس ةب یلاجنج
 رب یملیف اهنآ زا یکیا هک. داد

 رسارس و ایسآ ؛یبونجیاکیرمآ ؛ الاتیارد « «مانیب درم»
 رد زونه ؛اکیرمآ رد و دوب لوا هجرد یهراتس كب اب ورا

 ؛,.تشاد مفد شقل .دناهورینویزی ولت لایرس
 نادزگ راک گکیناونمیار وا هک

 ار یتسیمةگنهآ) .درک تی
 یزابپ : ثارهت رد - نزپ میارب

 هی. لاس لیاوا رد و . (دیلپ
 رظنوا هد ووتسپ | تلیلک و هک دوب
 ار لوا ماقم « یلاهج تیبربحم
 . درژآتسدب ایئد زد

 نیل وایا رب و ۸ لامرد

 هراتسهدا رد ار مجتپ ماشم« راب

 تسدپ 100 08 ,ولاس روهشم
 هک. دوب راب"نیلهزا یا . دروآ
 رازت تنیل نا رد مدروتسبا

 ياد زاد هک یئاسک , 0
 پین رت هیدن ارق مآ زارتالپ
 # «نموین لپ« هیتا وپ ین دیس
 لاع . هلدوب نیوذاج و زوردق۲

 درخقاربار مجتپ ماقم وا « دم
 را زا رتالاپ و تشادهگن درب
 نیو ذاج؛ نیرینلپ بیئرث هب
 نمفاه .نیتسا دو نیلوک کم ویتسا

 ناتسلگن ۱: لاستآ رد.دنتشا هراٌرق
 شوش یور هک "یروشک نیلوآ لوتح, تفرهجارخ رد نابیم,نا ؟کی زیچ ریه زا شیب «دووتسیا»
 با

۹ ۳ 

 ۰ « ال )و ۲

 تسین "مری ی

 ك دووتسبپ هر ِ ۳م

 ۵ وال اس ۵

 ناتسلگنا رسارص -ِ
 خاش لاس یهشیپ رنه

 -ت د ووتسی ۱9۰۱۹۷ ۰لاس

 باس بوم یهسین رته هد

 ماقم هب مجنب ماقم زا (100160)

 هک یک اهنتو دی رپ مود
 «دوب هتفرگ رارق یرتالاب مأقب

 هرخالاب و دوب «نمویتلپ»
 سیا ۱۹۷۱ هیوناژ

 ها رحید زا یشج اف ر ایسبیهلص اف اپ

 یلح و تفازذ را وف هوا ماقم رد

 دروم زاها" ما نموینلب زا

 یی 4 تب ن ناو اپ رمآ یهقالع

 ردیف ات هکر نتجیل رد و :تفرگ

 ؟ تسااوردش بتن و ٩۷۷۲ لس

 زی ون اب لگید ان
 لو ماه وا سود

 ۳ در دام
 2 سپاس زد ؛د وونسل وب هدروآ

 ؛تسا هنفوگ زا رق را

 2: زتبلی درد زد

 قرت دم وادرو ربتسد وا هک تفگ

 دی او

 رب طقف يناگراتم زآ يراپ 3

 ان ام ناب در مک -قافیلبت نماصا

 یناذا ات رد رط اب ان 9 >ج شف

 |( رقیب دیلم یوقوم درک
 ؛طربدونس تربت لأوز زآسپوآ

 ینوی دوتس |جیه وردزک ادیپ تزهش

 ِ تفثک ار را

 * تیففرن نحو 3

 درد ینح ود رکن

 لثایرای

 ؛دوخ تیقفوم یراب زد وا دادن
 ارثا و دن ییفن هتک ارثکا

 نی یدنشوپ ( دراگن ایم

 ؟داد هک هشیپ رهرم# دی ی
 کسب ذیاب 6 دوشیم امتیح

 هک یزیچ « دنا هلخاد یصاخ

 يزمچ نپا.دنشاب هتخادن نآ رگید
 ؟ دنکیم هد اتسوار مدآ هک تم

 ووج یی



 تنش نهز ایهوبناه ورگ هکیلاح رد

 مه رمع رخآ ات بوخ یلیخ یاه
 فص اهنآ ته ؛ مد رم .دزوشین ههراتس»

 ونمب ار اهثآ 6 تا

 هک یب «لوبق بروخ یاههشیپ ره

 ى ِ
 و دننراد یدوج ووروم نیلد رم ی هه میوصب دیاب نم رد

 ایندب دادرخ ء ۰ رد یکم 6 ماهدرکن تمرد نم ر دعا ورق

۰ ۱۴  ۲ 

 « : هیروطنباامقا و
 دنا هدم

۳۳ 

 نینج مه دورتسیا تنیلک و یسانشهراتهب امشهچ هال اح

 ود *۹۳۰٩۱لام رد« وا. تسا هتشادن هح
 و دیشاب هثشاد هدیتی

 تلای وکسیسنا رفناس رهش یاههشیپ رنههک تفل دی اپ  دیناب

۲ .۳ 
 طسا را) هم هام ۳۱ز وررد" این رفیل اد ید هب دادرخ هارد «

 . تسا هدمآ رئدب (دادرخ
 دن وشیمن مه رانسا# طقز تقرصیهدنب ام

 -یکدوکن رود زا واهمن ۳ ۳ هیاه «هرانم قوثام» هک

راد رطاخب یشا هلور + يک واد اجالثم , دننسه امت
 21 طقفاد 

 : دی وگیم .یملاد د یردب رد و هبویل را

 ۳۸ هفحص رد هیقب « هلثادکم تنب *« اما , دعوا

 ۳۲هحنص



 سو وا و ی سس و و سو یوم و سس

 رد طقف | :ردظطقق۲

 امخجس اهن

 تان الت ]|[ دن ومابد
 زا زیگنا داحیه  ربسغل , هد وک یرثا

 تاد رد اش بوم>0 و ناوج ده رمه حر

 هقباس یا ویاشاهآ « كانشق ملیف یتح ماقما راطاخب هک لناف کی یگد نز

 ناحنسلیح  دیرر ویلوا
 یگندو نژیواناپ ملیف دد یلنیفكنارف - نیشكمنايا

 نمتلآ تربار : ینادرگ داکب

 رلیم مناخ باک یاقآ

۷6626 ۵ ۱۷۲: ۲ 

 ۱" رث داو نآردارب لوصحم

 ملیف نیا یارب هزور همه ککیتن التآ منیسیهشیگ ییاتثتسا ملیف نبا یاربهژ ورهمه دن وءاپد امنیس یهشیک
 ,دنک ی م ورزر طیاب .دشابیم طلب ور زر ید |«آ

 ۳ هفحم



 ۰ لا
3 

 زا هتفه نبایاه رخ

 نونکاتشیپ لاس

 درب شی امن هدامآ و هیهت یملیف اهویدوتسا زا یکی رد

 زایممج روضح اب ویدوتما رد ار روبزم ملیف البق لو قباط

 نایاپهب ملیف هکنیازاسپ . دنداد شپ امننیدقتنم ونا راکت همانزور

 شرسدوب هتشن تیعمج ایم سانشان روطب هک هیهت ریدم« دیر
 ِس أ ۰ ۳

 دوبهتفرث دارقوا رانک رد هک نیدقتنم زا یکی شوگ کیو

 : تفگ هتسهآ و ۱

 اد یرظن هچ ملیف ناب تسن امش

 دادن اکتیرسدقننم ؟دوش مطق اههنحص زا یضعب ء« شخپ زا لبق ت

 مال 7 دی ر

 هشیپ رنهودننک هیهن و تسی رانس ندرگ رگا نم هدیتع ب5

۱ 
 ! دوب دهاوخ رتهب یلیخ دننک عطق

۳ ۱۳۳۶ 
انیما رسپ «نیسح ترب ر» 3 4

 ینارپ ادنمرته زاسگنهآنیسح هل

 زاسپ هدش نطوتم اجنا رد و هتفر هسنارف هب تسا لاس دنچ ه

 ماب یرگید ملیف رد اریخا «نادرم دزن یردلق» ملیف ردت

 هوالع هدرپمان, تسا هدرک تکرش هدن وریم منهجب اههدازمآ

 ار روبزم ملیف ینادرگ راک اهشقن زا یکی یا
 "#۳ع هب زین

۱۳۳۵ 
 روشک تاکرمگ رد الف

 هک تسادوجوم ملیف ۰ دادعت

 تدوصیمادقا اهنآصیخرت هب تسناهنآ نابحاصفرط زا نوک اب

 .تسا هتفرگن
 ادیرخ ناهج فلتخم  یاهروشک زا اهلی [

 یاهملیف مامتهدیسر ربخ ایل اتیازا هکیررطب . تسا ینایل اتیا 0٩

 !دش دهاوخ هداد شیامن نارهت رد ینایل دی

 هدر تسا هتش قب اس رب زد ی مدوت نینچ نونک ات 8

 تکلمم دراو ملیف هزادنا نیا ات هک الاح میداودیما

 هتسد یژیچ و دیآ رد بآ زا بوخ اهنآ زا یخ رب « دوش

 .دیامنب ناگدننک امامت

 رثک ا وهدش یر

موس رسنک هک دوب نیا /
 دوش لیکشت یر» 

..۰ 

 ۱ : ب نیا رب رارق

جنا نی رکذتم تا رک ]ان تفا و بی
 ما

 یر دوگ لیطت لو جت همرد تا و

هراک دین ام رفیم هظحالم
سا قجمع ویلوصا ردقج امیرنه یا

 

 راتفرگ یح ابصدنچ اریژ تشذگ ریخ هب لاح رهب؛ یفیرظ ل

 دیاشو یل اخوت یاب
 تامارتحا

 ث
38 ۷ 
 و و و

 سر

 برو رعع ل وقف هب

 ها وت ریخ هب ارام»لیلد نیمهب و

۳ 1 ۰ 

 + هنحص منیس نلاسو نا رهن : رب

 , ۰ د هلمج زاهک یروهظ

 ۰ هعهح مث وا ی ودماردوبید لادنم رته و زح هتفه نیاز

 ول! ر لاحرد , دی امنیم تن رغ یثوپدار همانرب کی رد

 شک ام رنههدب ز تساهئسناوت اههمان ربنیآ یا رجا اب نارپ

 دهد زک رب یاهطعمن رد ار

 ولت ردیلا و رقمج ین اد رگ راک هب هل ریس بسا 9هم انشپ امن

 -اناپ ریصن یلع-شوروخ یرخف ارنآیلصایاهشقنو دوشیم ارجا

 . دنتسه رادهدهع یماظتنا و زروادک

۱۳۹۰ 
 نونک هک «نسی | »هتسج رب رث ۱«کسورعهن اخو همانشپ امن

 هج وت دروم . تسا هدشهدررا هنحس یورب نارهت رد اب نیدنج

 رث دارق یسراف ملیف ن اخ دننک هیهت ران تسا رظغن رد و هنث « را یو ۳

 ... دوش هیهت همانشیامن نیا زا

 یگنر تروصبهک «د وا دیا رج ام رپیگ دنز*ملیف تعا رارق

ردو هدش هلپ ودیس رانهب هدش هیهن
 یورسب هدنیا یئامنیم نوزس

 ۰ دیایب هص

۱۳:۳ 
 . تسا هتشادن ینا ریابلاح رپخ هلجع هتفهنیارد

 یناریا ریغربخ کی

 . دش میسقتریز حرشب نما رب اویتفزی اوج

 : الط سرخ هزیاج

 لیعامسا نادرگ راک ( هیکرت ) « کد ناتسبات و
 نمتم

 1 یناد رگ راک

 ثاد رگ راک یرتیج ایت اسهب
ب ناتسودنه یامنیس گرزب

 یا ر

 . «کگ رزب رهش» ملیفیلاد

پ رنه نب رتهب هرقن سرخ
 درم هشي

 «راوخ ابرویتاکیرمآ ملیف ردیز 4 یا رب «رگی اتسادارو هب

 :دز هدیپ رثهنپ رنهب هرقث سرخ

 » ملیفرد یژاپ یا رب «یرادیهر یک اس» هر

 : دننسم ملیف

 نی رتهب « هرقن سرخ و

 رگ راک

 هد رمنآ و نز نآ

 رب رتهب هبالط سرخ

 (یدنله) «اهنانا همه هب

۱۳:4 
 ادخ ناگدننیبژا « امنیسو ایشوب ات رپ هدنناد رگ یسابعیلع

کیزا داب زهلنشم وراک ًأ رها .د رک یتفاح
 سددیر اتف رگ و فرط

 نیا هیهت طقف سپنیازا هک هدرک رادار ار سابع رگیدنرطزا

 ۳هحفص رد همقب



 (هیه) هتفه نیا یاهربخ
 صخش هدهعرب ار نآ یارجا و دشاب هتشاد هدهع هب ار هم انرپ

 . دراذگب یرگید
 هکدیوگ یماجهمهو دراد نیازج یرظن یسابعدوخ هتبلا

 ارث اگدنتیب ؛ مینو لاس ششفرظ رد هماترب ند رک ا رچا ر ابدصتشه
 هرهج تسارتهب و دشاب هدرک هتسخ وا هفایق ندید زا تسا نکسم

 2 دنک ارجا اروا هماترب یاهزات

 ناگدننیب ابارشیوخ سامث دوخ همانربهیهت اب هچ رگ
 ناتس ود یگنتلد بابصا یفرط زا وا هرهچ تبیق یلو هد رک ظفح

 تاعیاش نیا . تسا هتخا دنا ها ربیتاعیاش رگیدفرطزاو تسوا

 لاس ونس مه ناناوج هک یحمرد .تسا فسأت بابسا هناضرتم

 شاهرابود هتسیاشیت واضق هک تساهتسیاشدنتسه هعماجر اب رسزونهوا

 , دیآ لمعهب

۱۳:۵ 
 نا رهت-ناکد وک ی اهملیف یللمل | نیب لا ویتسف نیل واهتالیکشت
 .تسا هدومن راک ه بز اغآرثهو گنهرف تراژورد ۵

 رد هک تسا یتاهج یاهرایعماب یئامتیس لاویتسفنيل وانی
 نآرد هک «لاویتف یا روش هرولتنمنی ابو دوشیم رازگ رب نارپا

 یاروش هو« دنراد تک رشیلمو یتلود مفتی ذ یاهنامز اسزایدادعت
 یناهجقیفوت یاربیرایبششوک رنهو گنهرف ترازو «یئارجا
 . دن ربیمراکب تسا رهظن مک ایئدرد دوحخ عون ردهک لاویتف نیا

 رد ناهج فورعم تسیئایپو یشی رطا دنم رثهسنپوک دولک 1

 . دمآ دهاوخ نارهتب هتفه نیا
 یاههمان ربنتفای نای اپ اب ودربیمرسب هیک رتژد نونک |مهیو

 و دنک یم رفسنا رپ | هب یندیدو بلاجهمانربدنچیا رچا یارب دوخ

 .د رک د هاو ارجا ثویزی ولت و ویدار رد یئاههمات رب

۱۳:۷ 
 وتسا هیهت تسد رد « باتهم باتفآ »نا وتع تحت یملیف 1

 یاههشیپ رنه اذهمم هدش یرادربلیف نآ زا هقیقد هد هکیدوجواب
 ۱ تسا هدیدرگنباختنا نآ یلصا "

 یکدرک نامژ یاههتحص رضاح لاسحرد هکتسنیا تلع

 دوخهب تبون و تسا یرادرپملیف تسدرد ناتساد یاهلامرهق

 . تساهدیسرت اهنامرهق

۱۳۰۸ 
 ,تسا هتشادنیرکذ لپ [ةیناریاربخ« امنیسراتس«هتفه نیا رد

۱۳:۹ 
 «نایسناوآ یبرآ» یناتساد و لیوط ملیف نیتضن ههمشچ«

 « ینیسح روپ زیورپ ؛نامرآ# ملیف نیارد . دش شیامق یهدامآ

 , دنراد تکرش « یخیاشم دیشمجو یسوجف جاتهم
 ار همناخوهآ رهوش هدرب رارق البق هنایسناوآ یبرآ »

 ««کساما« « هناورپ » ءاتوک ملیف هس البق نینچ مهیو . دز

 هراونشج نیم راهچ رد «همشچ»تسارارق.تسا هتخاس ار اب

 . دوش هداد تکرشزاریش رته نشج

۱۳۵۰ 

 (هیق) هنحص رس

 « تسارتکیدزن ؛ رگید نالپ

 هکیلاحرد ودوریم رت ولجیناخ

 یور* دراد تسدرد ار نیبرود
 یل احردیم اظتنا .دنیشتیم اهکاخ
 نالپ تلاح نامه) تشحو اب هک

 2 دیآیم نیب دود فرطب (یلبق
 0 دنژ ی د ای رف

 بز 2

 نیمز هپ نیب رود یولج و
 نیپ روددید یهدودحم زا و دتفایم

 نودب یراد ربملیف . دوشم حراخ

 سیم رب یناخ و دب اییم همادا عطق

 دیفس ثایم هب نیب رود اب و دزیخ
 دیدهت تلاح اب هک اهشوپ

 ات تا یار عتیمآ

 اهن آنیب و دوریم دناهدز هقلح

 ار

 اه رگشل یه ایستک رح را رد
 ارام و نابایب «یدایز هلاخ ود رگ

 .دریگیم رب رد

 . دوشیم مامت نالپنیا راک

 و دنوشیم شخپ اهرگشل یهایس
 و دنرادیم رپ ار ناعب اهههدک

 زا مهاب طولخم یفلتخم یاهفرح

 : دس ریم شوگب اهنآ
 ...ماش -
 ...دی ریگب هالک یب -
 | ميتشکار یاظتتا -
 یو و ها
 « دعب یهنحص ندشهدامآ ات

 ورو هنحصهب تشپ مهزاب یماظتنا
 اهکاخ یور « نابایب یهایسهب
 . دنیشنیم

 :دنک یم شی ادصیماسح

 ؟دعب یهنحص « ناجیماظتفا -

 .یداتفا هک تسیا هنحصیهم ادا

 ۱۲/۰تعاس

 هدماین«ماش سوبوتا هزونه
 سیهایسراوهوداد لیلد نیمههبو

 یم امح,دوشیبنعطقمدکی«اهرکشل
 سوبوتا ندماین زا یماظتناو
 ..دنتسهینایصع

 هدامآ رگید نالپ تامدقم

 تاشگنالکی مهنالپ نیا .دوشیم
 «یناخ» هکیلاح رد «الابزا تسا

 هتفرگ را رق دنلب نابد رث کی یال اب
 نی ارد .درشیم عو رش یراد ربملیف

 یزاب مه شرپ ءایسرفن۱۲ نالپ
 رد اهرکشل یه ایس یهمه .دن راد

 ,دن رب یمنیئ اپ وال اب
 ا دیپ تسرد یم اظتنا تالاح

 -دیفسیهقلح نایم زایل و « تسین

 :ادخ «یآ دص ءاهشوپ هایسو اهشوپ

 .. دوشیم هدینش وا یو ادخ

 بشفصنزا دعب کی تعاس
 یارب ماشیواح سوبوتا

 . دس ریم ؛ اهرکشل یهایس
 «شوپ نفک » یاهرکغل یهایس

 و دن رب یم موجه سوبوتآ فرطب

 ۱ یندید یاهرظنم
 . دن روآیم

 ایس رتشیپ « ماشزا همب

 «یزاب» رگید هکدنی وگ یم اهرکشل
 ! ! دننک یمن

 بسک یماسح زا ژوراو

 : دی وگیم یماسح .دنک یم فیلکت

 هکس ک ره «تسین یاهراچ

 مه هیقب یاجبو دنامب « دئامیم
 .دننکیم یز اب نامدوخ یاههجب
 . تسا قفاوم مهیم اظتنا

 یروجرهأآر شوپهایسرفن ۲
 دیفس رثک او دن راد یمهگن تسه

 , دنوریم ؛ اهشوپ

 بشفصن زا دعب + تعاس

 کی یوررد طخ هب اهشوپ هایس

 -یمنناشتشپ زارون ؛ دنتسی |یم ههق

 ؛بش یهایس رد ار اهنآو دبات
 4 دنکی م صخشم و« هتسج رب »

 یلیخ « هدن امیق اب هک یثاهنالپ

 هدنتسه یلزج

 بشفصلزادعب ۲/۵ تعاس

 ین اخو دریذپیم نایاپراک
 یورزا ار ویتاگن تساک نی رخ آ

 . درادیمرب شنیبرود

 مه زاب تثگ زاب هار رد

 : دنکیم تیحص یماسح

 یهد اب رددی اب ه5 یا هلثدم -

 هک تشنیا « میوگب ملیف نیا

 رد هملکی مقا وینعم هب هیرکشمه#

 «ین اخ».تسا هدوب حرطمملیف نیا

 راک کی لثتسرد « مراد ربملیف

 یکدن ود و ششوک ملیف یا ربناد رگ

 راک لثمز اب مه«یماظتنا» وهدرک
 «ام راکهب تب « ملیف نادرگ

 دی اب.تسا هدوب زوسلدو بقارم
 یامنیس رد «یم اظتنا» هک میوگب

 .تسا تممن کیناریا

 دوج و هب

 مامت



 لغب و رگی دمه دعب ا رتخد

 هک مهوتگود,..۱. , ,دعب ی

 ریتهکمتاپ یدش ریپ مس هکید
 وت نرادن شوخ مدرم هدروخ
 نیمه فرط و رب ین ومب ۳

 رتخ د

 هلاچدراک اب شت ررص هک
 هدروخ

 رتخد .شکب شورو رس هب یتسدهبو

 راد «یتعم# دی اب مهوت
 ینک اگین

 هنمیهونیاجهک نیا اباب : نيد
 ورامجیهملیفیاجنیا ات شدنمود
 یدادن !یتیطوب رم فرط نیا اب
 .. ,الصا

 قنتردام گرم : سک اه

 اما هئووج منودیم هرآ نزن
 ,هیفداصت

 نه
 .نیل اموثنادرگ راک :نیز

 نشک ا؟نیرضاح همه: سک اه

 ناشر اکر وتسدب اطمنا رگیز اب)
 (نیوهبور)تاک (دننکیممامت ار

 اضرط مین ود رگ رب ای منکدیف یگیمالاح

 (هیش) وبولویژ
 شا د یدصف نینچ ًاعقاوسک اه ک
 . . , اماتسا

 زا هدنام یاهیب ابیز زا ۱

 رتس و بوخ رگپ دو سک اهنرتسو
۵ 

 نرظ
 زبنک

 . نوسآ ای قنا دیاب اجنیمهمیتشک هک و
 و

۳ 9 

 و وم زا گید اراک نیا شک . رب ارتعد اتود ام
 . ۵ دیعب

 یمک هک دوب ندمآ دیدب لاحرد

 عوت نامه -تشادیپچ شیارگ
 هزورما مه زونها رگ پچ تموکح

 نآرد. دراد تسدرد ار تردق

 داجیا ببم تموکح نیا نامز

 طسوتم هقبط نایمرد ید ایزتشح و

 کی هب ؛تیعقوم نیا اریز درک
 یعامتجا یاهمرفر لماک یرم

 زیاههبنج م امت ردل اکیدار
 یگ دن

 یر وطن آ هتبلا دادیم دع و یم وبع

 ًاعقا و اهمرف ر نیا ؛ دشمولعمآدعب هک

 (درادهمادا). دن د اتفینق اقت | زگ ره

 هاج) یدعب پاپ . ۱
 تسیب

 ماجن اب عورش اصقاو (مو
 وا اما« درک یگرزپ

یبس انم نادنچ عورش اضقرب تسدو
 یوردایز دیکأت ؛ تسین

(دم ریعن مهیا هجیتن هب رخآ تسدهک) هن اخ نآ تفاک هب ابرو ,
 

 هفالکا ریچاشامتو دنکیم ترحنم دوخ یلصا ریسزا یلکی اد م

 ۳ دوروو هناخنآزا یلیتو یا رارفاپ اما ۵

 اثثآمیف یاهمدآیقب اپ ام اجنیارد . دب ای یمزاب او دو

 د ناوج زاسلیف کیزا تسابوخ ملیف کر 7 لاح

 چت ۵ارپا یامنیس بوخ ی

ی /ت یارب دن امیم یدورد نایاپردو .
 

 یممب بوخ ملیف کی هئارارد اهنآ ششوک رط

آ)دار یتسار گنشوه
 (ناداب
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 (هیق)ینوج رهم
 هدوب شدوخ ی رات طیحمصاخ

 , تسصرو

 ومش «تسیث حیوههل نأسن

 تحن و دنیبیم ؛دراد سح «دراد
 و

 < د ریذپ یم « درهت یمرارث ره

 دررم ردصوصخب , دنک یم درای

 دی اب تیصاخ نیا « نادنم رته 1 2 ۰

 اساسا اهنآ هک ارچ « دخاب رتدیدش
 ی

 42 هحن
۲ .۰ 

 اما دن رتهاد

 ۱ 1 ر اصادنم رته کی

 ورت ساسح

 هدزاسیم ادج فرصالقم کی

 تسوا فرترو و یهاگ آیهج رد

 «یشدروخ « وکت زا« هب تین

 «یناور و یقالشا تایصوصخ

 رگیدیوسزا شاهشیدنا و فطارع

 یخب دات و عامتجا و طیحم طیارث

 یتقو .دن هد رک هطاحا اروا هک
 زالفاالایو دوب لماک فرت و نیا

 ۰ دروخیم مشجب یششوک دنمرنه

 فوت و نیا لیمکت تهج
 تخانش

 لوصحم هک هرثاو دوشیملصاح

 دوخ یهبون هب « تسوا تخانش

 دنمرثه یدننک الم رب و رگشی امن

 یهحمل نیارد ,دوشیم
 یخیرات

 عامتجا و طیحم نیارد و نیعم

 و یر

 «تسا نکمموا تخانشالاح

 ود رهرد یلوطلغای دشاب تسرد

 تقادصیهج رد زا تروص
 تیمیمص و

 . دهاکیمن را

 ار یشدوخ هشیمه یدیلقت رنه

 دق اف و تسالوپ هکارچ ء دهدیمول

 مدوخ یهبون هب مهنم . تقادص
 قسعتراث آرد و ماهدید دایژ « ملیف

 ینارشأت کش یب و ماهدون

 یعس تقو همه یلو ماهتفریذپ

 اتارتا رثاننیا « ماهدرک
 ناکمادح

 و عاضوا ومدوخ دوج و یفاصزا

 یگدنز نآردهک یعامتجا لاوحا

 بریثأت هچود « منا رذگب « منکیم
 هک یقیفوتهب ددرگ یمرب_نمیریذپ
 نارگید و دوخ تخانغرد

 نم هک تسا حضا ورپ 2 ما هتشاد

 ره , ماهدرک عورش ادمداکهزات

 هزرابم و شالت کینم یارب ملیف
 و هب هک تسا یبهزات

 ءنآ یهلیس

 متکی هاگآ بسک رتشیپ منک ی میمس
 مدوخ طیحمو دوش رتهب و رتشیبو

 منادیم زین اد نياو مسانشب ار
 هدنسب ون ایناد رگ راک نالفر اک

 تسانم نیسحت »روم دیدم هک

 یاربئ تسا بوخوا یا رب طقف

 مهاوخبنم رگ او یرگیدسک
 اروا

 -دوک و مهد رارق مدوخ یوگلا
 رد «منک یوریپ وا زا هناروک

 ۳۳ت یو و تمقاء مقاو

 یهدسوان شیامننامز رد ۵
تحت امش هک دننن

 یابرو هرهلات 

 .. دینسه «ینائون

 شی امن زا لبث رک 1؛ییوج رهم

 زایلیف ۵ ریارد 4 ابروز ملی

 و دشیمهتشاس ع ناریایاتسور

 نیارگید : دمآیمرد شیامنهب
 < یفرط زا* دندز یمنار فرح

 دن اایهک تسا ملیف اهنت ابروز

 «دن اهدادشی امن ؛اجنیا ردنانریز

 دوچ ومهیرگی دی ه ملیف
 هک دن راد

 تایصوصخ نامه اب ییاهناکمرد
 اهنآرکا . دناهدش هتخاس هیاگم

 -یم#دندمآیم رد شب امن هب مه

 «ماهدوب مهاهنآ ریثانتحت دنتفگ

 نیب هکتسنیا « تسا مهم هجنآ

 یی اتسور یاضف و ام یاهاتسور

 این اپساای« نان وی ای لیسس

 صوصخب «تفای ناوتیمیهباشت
 یرامعم یدح اتو مدرم تپ اپ زا

 واگ ردهک نم . اههن اخ
 ماهدم این

 یاضفویرامععو مدرم هغایق ًادمعت

 کی لکش هبو مئزب مهب ار هد

 .مدوایب رد ینانوی یاتمور

 دوجو هک ت سا ییاهن امه تایی زج

 یداک تسدیکدناابهتبلا «دنراد

 لیاد هب مهنآ اجنآو اجنیا
 «اهدیشوکی کعرب نم ...یحضا و
طنآ ار طیحم و تك

 وتسه هک رو

 ثانسادومت تایصوصخ هک روطنآ

طبض ء دنک یم باجی |
 رد . منک 

 اسهیل وا یاهساوص وزا یکیمقا و
د -نم و اههثیپ رنه ؛یدعاس

 دوبنیآ ر

 تسرد یناضن دودقملا یتح هک
 . ميهدناشن یقاوو

 عفوب مجار لاولس نیرخآ هه

 امشرظفنب . تسامیامتیس یلعف
 ریخاهک ی کر عت نیا هک تسانکمم

 لقاالءدوشیمن رتعبرسرگا هدشداجپا

 ؟دورننیب زا

 هک یهار نیمهاب: یبوج رهب

 ل ابقتسا اب هناتخیشوخ وهدشذاخنا

 -هب امتح « هدشهجا وم ؛ مه مدرع

 الاح ه دسریممه یرتب ولطء میانن
 -یم نازاسلیف رگید و نمرگید

 ث امراک هبیرتمک هرهلداب مین ارت
 ,میهد همادآ

 نم «واگ ملیف شیامنزالبق
 مدرم لابقتسا هب یدیم | هج وچیهب

 شیب و مک ؛ رصیق شیامن زا لبقمه
 .تساهدوب راچد : شی وشت نیمه هب

 ؛تساهدشضوع عاضوا «بخیل و
 . منیب شوخ هک نم

 ,دیش ابقاون ۵

 هچ و



۰ 
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 یارب ودوب یطحق نارود»
 دعب و راک ندرک ادیپ < مردپ

 , دوب لکشم یلیخ نآ نتشادهگن

 صض وع هسردم هد ؛لاسهد فر نم

 تفگیم نمب هشیمه مردپ. مدرک
 یررطتیمه ار یژیچ تقوجیهمدآ

 دیشک تمحزدی اب دروآیمن تسدپ
 اهزیچ یلیخ هیلعرب نم هکنیا اپ و
 لب اقمرد « مدرک نایصعویرگیغای
 نایصعتقوجیهمر دپ تحیصننپ |

 دقتعم نآ هب مه ژونه و مد رکن
 ۰ سه

 مدوبنا رگ نورب تقوچیهنم ۶
 لالقتسا ویدازآ ترسح هشیمه اما

 اب هکنیا دوجواب « مد روخیمار
 مدرکی م رس بوخ یلیخ مرد ام وردپ
 ینف یهسردم زا هکنیا زا دمب تسرد
 راک رس«مدشلیصحتل !غ رافدنلک وا

 «دنلک واو رد امماگنهنآ رد _متفر

 یکدن زمتساوخیمس.مید رک یم یگدنز
 ۳ منک تسرد مدوخ یا رب یلقتسم

 زادمب .مربمدوخ تشونرص لابثد
 زونه و مدشماظن تمدخ درا و نآ

 ددمهاوخیم متسن ادیمن تسردمه
 تقوچیه . موش هراکچ یگدنز
 هرکچ هاو ی یگ نزد مدیمهل
 هکنیا رطاخب«شترارد ,.موش
 انش میلعت هب «دوب یره ام رگ اتش

 ی راپرد «الاسیتفو « تخاد رپ
 یدنخزرپ « دنک ی«تبحصراگ ز ورنآ

 : دهدیم ناکت رس ودن زیم

 ضا رتعا متسلاوتیمروطچ »
 و مراد تسود ارانشنم ؟منک

 دز متر اک ار

 رتشیبو دوب یزارد رختسا .منک
 یمن دندا دیم ناحتما هک ی ثاهرسپ

 انشیفن کیارثآرخآ اندنتسنارت

 و! مهدپ
 نآزا هکی بلاج تارطاخزا

 طوقس « هدنامیقاب وانهذ ردنآ رود

 دووتسپ | هک دوبیا یشترایاسیپ اره
 یا ربار اهزاب رسزایرگید یهدعو
 یصخ رم هب ؛ ناشر دام وردپ رادید

 طوقس ایرد رد امیپاوه .دربیم
 دوشیم روبجم «د ووتسب اه و دنک ی م

 ,دنک انش لحاسات « مامت لپ امهس

 درک تحارانوهتسخا رم هک یزپچ»

 مامتلی امجنپ هکلب «دوبنددرک ان

 یهداج کی میتسنا وئات میتفر هار
 هب ار اهدوخ و مینک ادیپ ورلیبم وتا

 (دراد«ادا) همیناس رب رهش

 ۳۸ هحفص

 مدوب روبجم نم هک د وبنیا .دننک
 تاجن ار اهنآ و پآ یوت مرپب

 (هیب) اهزاس ربخ |(هیش)هووتساتنیلک
 دایعیدهشب

 زا هک حابص دمص

 ودشابیم رتایت یسمیدق نادنم رنه

 یورزا ۱۳۳۱لاسرد زین رابکی

 یملیف هد ابع یدهشم# ف و رحم سیب

 هموحرم ؛ یرکفتموح رم تک رشاب
 ًاضر(شبات یلع « رایک اخهموصعم

 ویدوتسا ردیروهظ و یسدقن*یمی رک
 درادرظن رد دوب هتخاسیئالطرصع

 ملیفتروصبار سیپنیا رگیدراب
 یافیا یارب هکدررآ رد یاهزات
 نیدمک هنری امه# دابعیدهشم شتن

 زا. تسا هدرک دیدناک ارفورعم

 دارق هک ی ناگشیپرنه رگید هلمج
 دنیامن یزاب دابعیدهشمر دتسا

 . درپمان ناوتیمار یلیقعیضترم
 زادوب دهاوخ یل وصحم ملیف نیا

 .* مانراهچ »ی امنیسنامزاس

 قترس یلو لگشوخ

 هلحمیاقآ اهنت ملیفیهیهتردنونک ا
 سک ررت اتتامتیس یماهس تکرش اب
 راک ددصرد ًاصخش«تسا میهس

 موسوم تسآ یاهزات ملیفین ادرک

 یاهشقن هک «قن رسیل ولگشوخ» هب
 دواد « نازورف ار نآ یلصا

 دنپ امنیمیز اب یلیقع یضت رم ویدیشر

 وترپ رایزام ار نآیراد ربلیقو

 ملیفنیا یویرانس . دهدیم ماجنا
 امنیس یماهس تکرش طسوت هکار

 اضر» دوشیم شخپ سک ررتانت
 . بسا هتشون «یلیقتع

 نا رهت ردردح ماحرا

 ماحرا هتفه نیایهبنش ۵
 ملیف رد شی زاب مامتازا دمیردص
 ملیف یرادربادص تهج دازیرپ
 -ادصودم آنا رهتب «یزابجلو حل

 هبشزور زایزابجل و حل یرادرپ

 .دشماجنا ناهج شتنویدرتسارد
 تسایلوصسم هک یزابجل و حل رد
 نسک ررتائتامنیسیماهس تک رشزا
 ناروت ؛ردص ماحرا ؛ تدحر
 یزا ربشدمص « روپافص« دازرهم

 یویر انس دن رادتک یشیمپ رک هل اژو

 و هتشولیلدم نیسح ار ملیف نیا

 زوریف سیئر یدهبیناد رگ راکب
 هدش یراد ربملیف یمیفرژپ زع طسوت
 . تسا

 دادفب دزد

 رظنرد یدرون امیاکیب
 یاهملیفزایکی یهیهت یارب دراد
 فو رعمیهصقیب رآ و ید وتس |یهزات

 «یناحم»
 تروشم امابآناجم دوخلیسوتا شورف ابدیرخ زا لبق

 .دینک
 : سردآ

 ناب ایخ طساوا - گنرف رهش لیبموتا هاگشی امن
 ٩۳۲۳۹۸ نفلت - رهمایرآ

 ۲ بس ۱

 راکه۵ مادختسا یهگ ۲

 یرادربملینروما هب دراووناب اب هزیشود رفن کی
 یلکم قوقح اب هتفه رد زور شش یارب یرتمیلیم ,و
 امنرس هراتس هلجم رتفد هب نینلاط « تسا جایتحا دروم

 دننک لصاح سامت ۳۰۵۱ نفلت اب ایوهعجارم

 یهتفه نیا همان رب

 :تک رشاب
 4 نادرگ راک

 یرتدنا ردر اجیر

 زک راپنودروگ

 رارق دیامن ملیف ار هدادنب دزد»
 اضرینادرگ راکسب ملیف نیا .تسا

 نآیلصاشقن و دوش هتخاسیئافص

 یزاب یدرونامیاکیب دوخزین ار
 زا دادنب دزد . دومن دهاوخ

 هک ت سا یبل اجیزنن اف یاهناتساد
 کل اممواکیرمآرداهراب نونکات
 .. تسا هد ملیفیب رع

 لامشرد یفالت

 فرط زایپیک !هتشذگ یهتفهه
 تمستیهیهتتهج ملیف ایوب تک رش

 ترف اسم امشهب «یفالت» ملیفز !یئاه
 زا دعب هتفهنپ | یهبنش و دندومن

 . دند رک تمجا رمنا رهتی راک مامتا
 نا درگ راک و تسیرانسهک یئالترد
 شراد ریلی ورولب نیسحل | دبع نآ

 یئومنهک « هل ازغ « نامیپ تسا نگب
۳ 

 رشیدی ورولبنسح « هداز دسا

 . دنراد

 دش باختنا قانجاب یهراتس
 یهشیپ رنه« هتفه نیا لپاوا

 تسدردل وصحم قانج اب مایف نز
 و باختنا اتنپس نامزاسیهیهت
 رد . دید رگ ز اغآ نآ یراد رپملیف
 « روشناد رب هوالع ملیف نیا

 -ین اش ر_هلیل دیمهفا سو ریس
 رهم«یرهم یناج اقآ : هردان

 .دن رادتک رش هفیاط رهچ ونم و این
 کوب رانسیورزا یمساقار قانج اب
 -ملیف و یناد رگ ر اک هلگ نو دی رف
 ۰ دنکیم یراد رب



 ۱ا زر ات نی رتف و رعم )۹
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 . تشاد ار نیج شقن «یزتکب

 ۰ د 1

 «هیقب » یوس هب ش
 دراد ل ابن د هب ارش ی دات اب

 یکالمز ادنتر ابع# شرگیدانآ
 یر و رپمادتیعضو رییفت راتفرت

 هب هتسکشرو یراددنفسوگ
 و تسا هذردم» یرادکر

 یگناوید ثأمههب ی گ

 عمج یارب ار یچتسپ هبآ
 یارب الامتحا هک یناهایک

 هدافتسا دروم یعیبط تاجل ام

 رایتخا رد ؛ داد دهاوخ

۷ 

۳ / 
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 را ومسب و ین اجا امنای یحسی

 ویل اس وا نی روم»ا روا هقوشعم و ۰

 مانب یه دش تیب رت ن ومیم. دن د رکیم اقا

 ! تشادشرسبو هنوشعم یهبابمهیت رهشو تب

 رد هک دوب « رک ر اب سکل#*یدعب نازرات )۹4۰

 , دمآیم باسح هب ینآوژ نود شیوح یقیق
 -یم رهش هبو درکیم كرن ار لگنج بلغا هک دوب امنیس رک قتقور
 سیوج» ۱۹۵۳ لاس هب ,ناطیش نزو نازرات» ملیفرد . دمآ

 امنیس نازرات نیمهدراهچ مقاورد ایو نیرخآ ) ۳+

 یاهنازرات فالخربوا ۰ ,یرنه کی ام» مانب لکیه یوق تسید
 رتشب : دندرکیمیگدنز اهلگنج قامعارد هک دوخزا لیفور 4

 ! دنا رذگب تفو هنابش یاهبولک رد دراد تسب

 باک, , , یگدنمرش راهلنا و شنزوپ ضرعاب

 مجرتم هب طوبرم هک یلیالدهب « اکیرمآرد گنالزتیوآ
 نآیهلابند .تسا هد رکنا دیپهمادا هتفه نیا . تسا ۵

 «عدناوخ دیه اوخ هدنیآ یاههتفه رد «هلاءاشلا » |

 (هیق) نا زراد

 لر.د رب

 ,دلیفیشین اج»ارذ اش رسپ شقن و
 اهملیل یرس نیارد «اتیچ!

 گدزز

 نازرات اهنت وا

 ِک

 هک دسر «تاکسانودروگ» هب تب ون هرخال اب ) ۱

 . دوب قیرغ تاجن تقیقحرد
 . تشاد ندیود هنهرب اپ یا ربیف اک تردق « لیکشو هدیزرو

 نیمهدزاود «رلیم سیند» ۰ ۱۹۵4 لاس هب )۱ ۱

 . درک ز اب دوخ یاربییاجو دش امنیس نازرا

 نیمهد زیس بقل هک ذآزا شیپ «ینوهام کج» )۴

 نرتسویاهمایف یهشیپ رنه « دزاسقلعتمدوخ هب ار امنیس ةاورا
 هدورپم ناتسودنه هب نازراتم ملیلرد ۱4٩۳ لاسرد و

 یمادنا ندوب ارادرب هوالعوا

 لکشهبیرصب رظن هطقن زا
 یداتساکی اب ملیف ییهدنهدناکت

 و بیرغ تا رییقت هدیسرو غل اب
 ل ابندتل احوبرضزدا ریک انرطخ
 یفهداعلا قوف یرگیزاب و هدرک

 واگ ملیفنام رهق«یم اظتناتزعوز |

 ول اهمیفنام رهن ایریمن یلع» و
 , دهدیم تساب

 هب هک تسا لکشم اجنیا رد

 « ینوجرهم ۰ ميشابهتشاد رطاخ
 «نارپا یامتیسز اب رس هنهک نیا

 هسیک رد ملیف راهچ هک یلاح رد
 ,تشا هلأاس۲۸زونه « دراد

 یاهامن 1 .هآ تبقف ومیهتفهنیم ودزاعا

  هلا ژ .دن وهش - سک ر ایسآ
 - داگ راساپ - نامک نیگنر
 - قرش  و دیل -اکس ول اییملا

 - تاسف 9 خو.> انادنام

 نسوسنارد ...٩ هزوریف

 ظفاح ءاناب د9..كلن وامنیس

 ! نونمممهیلیخ ... هلاونا

 | _یساغآ هلاتمعن ۱
 ریحد و مد رم بوبحم یهدنناوخ

 قفو«ملیف زاد ؛ینآ رب ا اهن ویلیم بولقیددننک

 .دوخلاکی زوممایفنیم ودردتکنب («هسلاوب ا»

 سواط.یقشع .یاضفریم | .ربورط . اعو دم. سرافمت نمی.
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 دوهس حوا نآ دها وخ یم ملیف
 دش اب هتشا دار «ن رتسو# یانشآو

 یجوا: دشاب هتشاد دناوتیم و
 یا رب ینیچ هم دقم , چنیآ کی دو دح عیف ر

 ْفد رک عمجیآ رب هک ینطنم هب ندیسر
 (جوا)ذآ رد اهبوخو اهدپ یهمه
 ینیچ هم دقم کی اتقیفح تسا مزال
 یرگیدمهم چیه نوچ تسیمقاو
 یفی رع. 3 ینیچ همدقم نیمه زجار
 -یب امنیس فراعتم فی رعن هتبلا

 یرس کی اب . دریگیمن هدهبب
 زا (۱۳۱۳6۵۱۹) یزاوم یاهامن

 اهیلامش)دنتسه شم اجنا لوفشم
 -هسیک ظفحلاتحت لمح لاحرد
 تقرس سالت رد اهیب ونج والط یاه

 یفرصم نا د رگ ر اک (اههیسک

 دنک یم ز اغ آ دوخ یلصا ی اهتیصخش
 ناوتس « یلامش نیو ناج لنلک
 ۰ یبونج (یامج ون ابلرج الآ)
 میس رب ان «یبوبولویر نابهورگ
 ندش دازآو مدش مامت گنج»هب
 یروخل داب نتشگ رب ویگنجیا رسا
 و یگدنزو هنارس هب نا زاب رس
 فیلکت هناما« یبساک و راک

 هلبپ هلیش یب «نمشد زا , اهدرم ان»
 یاهملیف رد هشیمه . تسادج
 , هدوب نینچ نرتسو فر اعتم

 ناغعف انم هک دنتسه اهنآ اهنمشد

 ینز .تسا ضراعترد رگیدکیاب
 رضاح و دنها وخیم ف رط ود رهار
 یاعرزس . دنتسپن هحلاصم هپ
 رادواگ یاهتنایب تشد یولج

 هیجوت نازابرس .دوشیم ماع
 اما , دنتسه بونج و لامش هدش
 خرس تایهوسابل رد (اهدرم ان)
 هب اهلآ باسح هب و ناتسوپ
 ربخ ,دنن زیم نوخیبش اهناوراک
 ماتمو تردت زا . دننکیم ینیچ

 یاهرتن الک . دننک یم هدافتساءوس

 .دنم درمل ام کی رشو دزد قینر
 لوقب هک دنتسه اهنآ یهبههصالخ

 ء . هحفص

 هعمج یاهزور رد زاس هنارت
 و دنن زیم رجنخ تشپ زآ نرتسو
 زج دنک یم راک همه نیوناج لنلک

 و دش مامتگنج .درمان شثخب

 هب دشیم ار ملیف مود همین دوب

 امنیس دعب سناس یاه یهگآ

 هک یلبل نانمشد , دادصاصتخا

 نآزا) یکسیو رطب کی اب الاح
 دینیپ یم)دن اهدش قیفر (شاهب وخ
 . میتسین یصاخ قطنم ل ابند
 سناکس کی اب « میاهتف ریذپ
 هدش ررقم رولنیا « میا هتف ریذپ
 تسود ام. تسان رتس و ملیف . تسا

 یوحن هب اهتنا یب یهصل نیا میرا د
 رارق الاح (دنک ادیپ همادادیا ات

 تیور صضحمب هک دنراذگیم

 اررما بتارم درمان سیساوج
 دیشخب هب یریزو لنلک هب ًاروف

 مامتیوب اکو قباس یلنکم لنلک
 امئاو) دننک شرازگ یلعف رایع
 تیور سیساوج دوب رارق رگا
 . دشب دچ ملیف هیقب دنودت
 تحارو گنشقن رتسو تالد اعم

 یاش امت ماگنهرد يسک هچ -تسا
 کش هلح رم نیا رد و ملیف نیمه ال
 ملی رخ آ ۳ سیساروج هک دراد

 (؟دن شن هحادش
 نیا تسا هتشون یدقتنم

 روهشم عون زا بیقعت هزیگنا
 ید رم یهطب ار تسا هخرسدور»
 یناوجو یگدروخل اسهب کی دزن

 یرسپو ردپ زمررپ قشع بلغا هک
 نیارد هک نشخ مهالومعم و تسا
 ریپ ودوریم تسدزا هل رسپ ملیف

 . دنیشنب تکاس دناوتیمن درم
 ار هدنسیون نیا لالدتسا رگا
 زاار یرگید تسکش ميريذپ
 بیم رت تحار و سک اه» بناج

 , مینک مالعا میناوت
 نیا یاهطبار اجک سک اه

 ن امهرداض رف هک ن انچن [| رینینچ
 . دهديم ناشن مياهدید هخرسدور*

 لوف لقنکی هب دینک ی م افتکا امش
 هرابرد یرگیدرسفا هب لنلک هک

 ۵# ۰. تاج

 مدقم ی زعم نودب رف : زا

 هتالعدروم ناوج مالطص اب نیا

 و دیوگیم یاهملک دنچ شتبحمو
 اهنآ نیبهک یاهماک دنچ مه دعب
 رگید كرسپ ؛: دوشیم لدبودر

 دهدیم«ل ول» لنلک وتسا ینتفر
 ات تشن دهاوخن اپ زا هک
 داعب زا ,شرورپ۱. د ریگب ماقتنا
 رگا . تسین رتسو مارد موتحم
 تهجیب ودوخ یب یسک دش ابرا رف
 دنکیم هک یی اهراک اب ار ام

 تآرج هب دی ابن رگید امدنک مرگ رس
 مرگ رسیئ اکی رمآ ین رتسو اب میئلوگب
 یرتنازراع ون زا ندش مرگ رس نیا میدش

 یب اکی رمآ ن رتس وی اهءا رچ». تسا

 هرهچمیأقو هلسلس کیسپ هشیمه
 ميهديمقح اقا وینعی . دهدیم ناشن

 رک اب شتقافر «نیئوک ین وتنآ*
 کیردیلوا . دروخب مهب سالگ اد
 نون اقو باسح ابنادنچ هن یایند
 اما ناوج رسپ تاجن رکف رد
 نیا و تسادوخ لنت الو زواجتم
 تساهدش نون اف درم رکید یرگید

 موهفمکیمالکیلیخ)ار تلادعو
 (تسا عیار نرتسو رد اهشزرا
 میرذگب ,دنادیم تق افررب مدقم
 هجوت هک تسفآ رب «سک اه»

 ادیپ بیقعت نیا یارب یرتشیپ

 نآ زا یکی لیلد نیمهب و دنک
 تسا هداتفا هدرمان سیماوج*

 مد رمیاههع رزمو اهنیم زندیعلب هب
 شوحیردپان هعرزم اضق زاهک
 مه ییوبولوبر نابهورگ برشم
 ...تساهمانرب نیا رد

 نیوناجو سک اه نرتسوام
 اجنیا رد . میراد تسود ار
 فیعض رصنع هس ره دیدج بیک رت

 بوخیاهیر اک کنک .دنن اشیرپ و
 لنلک تسا هدش شوم | رف ن رتسو

 هک مود درمان یریگتسد رد ریپ

 تسه زیل نیرخآ و یلصا درمان
 تروصو رس هب ی نی دنچ
 هک مت ورد مها دن زپم فرح

 ٩ یک نر گن لول دنچ
 الآ ناوتس ناتصضا هدخ هف رگ

 قشاعیا رب طقف مه امجون ابلوج

 ل اقتنارد یتحدراد روضح ندش

 ی اهش زرا»یز اس کی د زن اب رصنع کی

 سا: دش شومآ رف هطوب رم «قفوم

 هتبلا هک گن رز حالطص اب نیا

 یتفلچ ۰ دشوپ یمهیکیزکم کشک
 یچاشامت . دروآیم رد یزاب
 زا لوقعلا ریحم تایلمع ر اظتنا
 سکع رب وا رد) دراد وا بناج
 . تسهین ام رهق رصنع یمیکح یافآ
 یاهدافا نیاالصادش اب دی اب ینعی
 دش ابن رصع نیا یسک رد هک درادز

 نام رهق رد دنهاوخیم اه یضعب

 یکش اما .دنوش نام رهق ندوبن
 ناشندش نام رهق» رد هک تسین

 ناوارف روضح . (دنمدق تباث
 تاسلج ال ومعم هک یبوب یلپ نا رتخد

 هبلک ردواهنآ تک رش اب تایلمع

 و دریگیم تروص اهنآ زا یکی

 فرظنیا لط اب ولطاع مه یلیخ
 اودرتخد نآو دن وریمف رطنآو
 ر اب را وخ زا یرآ وس سابل هک شوررف

 هیهت نرتسو نابایخ یشورف
 هدوس رف و هنهک شهالک اما دنکیم

 سک اه هن . تسا هدش باختنا

 «راوس هکی رگید یرمع رخآ
 را وس کلک مه اهتق و یضعب . تسین
 یاهملیفیرصب ریثات اماو دنکیم
 هراشا طقف : ییایلاتیا نرتسو

 شیب تشرد یاهربوصت هب منکیم
 یاهخرچ اهبسایاپزا دحزا
 رتنالک دور و سن اکس و هکسل اک وراطق
 یرهشب شیاهتسدرو اب لهاا
 ش رتنالک هب شو رف ورا د رتخد هک
 هانپ (نرتس ویانشآ هرهچ کی)
 داش لاحو یدمک . تسا هدررآ

 هتبلا هتف رنیب زا زین سک اهصاخ
 نیا زد مه لبن وا رفینچ ملاخ
 ناوا رف تدضاعم یریذپ بیس
 سن اکس ًاضرف نوچ دناهتشاد

 رتینالوط سناکس و لته قاطا
 را رت وب ولوب ر» هار رد هت وتیپ

 ی اهیز اسهظحل وب امن رنهاب هدوب

 و دنک ادیپیلاحو ناجمناخ نیا
 درب یپ دوشیم اهوگتفگ یارو زا

 ۴۷ هحفص ر د هیقپ



 9# ناکدنناوخ رطت ٩

 ته

 ایت 1
 توت 4

 هرگ یاهنس بیپ یاب من زا رتیت ریز هنحص 3

 یاهتش نیتاگن تسا یربوص ین ملیف نایاب هنحصو هد
 و هک تسارهآ نینهآ و نام هند اهتشم نیا « هدش هرگ 9

 ربج نیا «دنکیم دوب ان و دزاسیم درخ انتعا یبو دیآیدوررق 8
 کیم نیم اد اهندآتشون رس هک تسا رچ نیمه و

 هراب ردملیفذ , ةشم ریز ار یگمهرخ | 6
 مونب مادک -اهمدآ رب نآهطلسو ربج نیا

 تساقفومید ه رادن اتنآشیامرد «یحول ریم#

 و اهشوم یرتالت همانشی امن ندنادرک رب ملیف ز ایتما وب
 لا ددرت ینامتیسر ۲: و رد زاسملیف هکتسا یئامنیس بلاق و: 8

 و دنرادن یاهدار زاو هنتسهرب دقت تسد رد یا هجی زاپ ۳

3 

 طسوتهک تسا ملیف هدیجنسو مکحم یرب رانسمودوهدوب قفوم
 هن وگنامه . تسا ملیف یحاس نک رو هدش هتشاگن یح ول رم دوخ

 یاهمدآودهدیم ناشن تسیلاتاف کی اد شدوخ یحول رم 8
 یاههنومن اهنیا « هیقبو ریماوهننف؛ ریشب « سا «دننین 0 8

 . دنتسهیرپج یاهمدآصخششم ۲

 .دنچیهمه نردب اهنیا دن رگیدکی لمکم مقا ورد یلپتو یسا
 ؛ تسوا شه اگ هیکت ودنیب یم یسا دوج و رد ارشیاهوزرآ مامت

 ار يسا هک تسایلپت نیا و تسا یمتح وا طوقم دشابن یما رگا
 لم اکاریساهک تسا یلبت دوجو دزادنایم هدنیآو دوخ تفار
 وب یلپت رگ ا . دزاسیم کچوک رکفتم زنم کی وا زا 8

 سشق وقح هک جرپ رخآ رگید یاه رگ راک م امتلثم تسناوتیم 3

 . دز ادرپب می رفت هی تف ی

 یرب بوچ هن اح راک هب یلبت و یسادور وهظحل زا مقاورد ملیف
 لصا هب ندشدرا ویا رب تسا یعورشنیازالبق تسقو ۶

 ۴۷ هحفصرد هیغب

 س ِ ته

 هوا یلاناوت و ششخرد وا

 و تراهم زا ناشنروبزم ملیف. دوب * دینک یم یگ دنزر ابود
 2 ی

 ۰ انبسن یزاسملیفیبسف طلست تاتسودا ملیفاپتربلیثت یلو ؛ تشاد هاذ

 یمدأنجمه « درب هتف رگ توق «نایوحارجام# اب هک اریل وزن زیوخ

 نهذ ء میشاب هجوتم هک دوشیم یشان جنازا طابنتسا نیا , دیامیپ

 هجوتم رتشیب (ناتسود - نایوجارجام) شریخا ملیفودرد تربلیگ
 ات هدوب داصتقاو تراجت ءاد ارد اشامن اب کییدزنسامنو طابت : پ ۱ -ا 9

 زاداشنوا ملییرد « نالپره شنیزت و اهسناعسزا ییره باخنت 1 ۰ 1 1 ۰ ۳ 19 5 ۳
 ینامنیس هلفحل کییتح قلخزازجاعو ناوتانیزاسملیف باتشو لیجعت

۰ ۳ ۱ 
 دقاف ناپوجار . دراد قمعتلبات رجام ریظن تربلیک ملیف هجیتنردو

 1 - دشاب یملقادح و هلدنا ششخرد و دومن

 ی بو دوش یم زاغا ناتسروذ کی زایب هنحص اب ملیفرد تکرج
 ۲ ر یهنصت لصف نآ لابند تاوتم و بسانم یاهتصرف « نهاءا

 رد اشامت نهذو « دهدیم قرب و قرزرپ یاههنا داجیارد تریلی

 روا رکسف و دژاسیم ماخ شایلمجتقری واصت اب ادتبا نامهزا ار
 منایوعخارج اد رد هکسن انچمه تربلیگ . دروآیمرذد رایتخا تن

 هب یبل افو هطباض هج تحت ار شملیف هک دنادیم بوخ 6 داد ناعن

 .دشاب هدش یلخیماعرگ اش امت هقالع دروم یاههظحل ان دروآدوجو

 ناشپ اههداوناخ زا ار لشیم رلپ شملیفیلصاژانوس رپ ودنیارب انب

 هصتل رادتم و سی دق هدعاق هبدنمت و رث رسب وریقفرتخد ات دنک یم درط
 کی. دنرخ منع « "قیرط نیاز تربلیگ یاقآ و دندخب ناج قشع 1

 رادومت « ملیفیئادتبا و وحطس رایب یوثحمو تخادرپرد هانوک لمات

 یمقاو "رگاشامت کیو . .تسا «ناتس ودهیگتخاسو بذاک ی اهرایمع

 طوقس ای « او شحو غاب مظنیب لثملایفلصف دناونیمن هاگچیه
 قمع مک رایسب یاهنویسیزوپمک و رظانم ایو « اربآردرسپ ورتخد

 هبتیفقاو ناونمب اررتخد نامیازلصف رتکحضم همهزاو ار ملیت

 ِ ۱ ۱ ؟ فاکس 1 و

 رجم روطب یزاب وان سناعسرد دنچ ره تربلیگ . دنالوبقب دوخ

 رد شزانرسرپ ود تالیخت ندیشخب تخحص رد نینجمهو تسا قثوم

 -جیهوایلو ۰ دنی اهنت یبهریزج رد ودنآ و هتسکش ناشا یتشک هکنيا

 -یم هفایرعو تخل یکیزیفرانزا ار شملیف یاهمدآهک هنوگ نآ ءاگ

 تیفیک زان انجمهرآ ملیفو * دزاسیمنینا ور وینهذ ظاحلزا « دزام

 ی رقعح دیحم . تسارادروخرب ناشخ ردیتیمک وریقنو تیغ

 ع, هحفص



 ونمم مهیلیخ  ملیف شپ امن
۵ » 

 ْنآ زا مد رم دیدش لابقتسا و

 هک درک

 مدرم بلق رد یصاغا مد یخ

 ی تینوحبآ و دراد یاح

 , تساهدشن هئساک وا ریظن مک و

0 
 تب اث ۰ هتشدد یهتفه رد

 یساغآ زایملیفهک لوا راپ

 مان هلاویاهک یلیف)دنداد ناشن
 دننانش نآ تمس هب همه ( تشاد

 روصت مدرم زا یرایسب یلو

 یا رب « یساغآ نوچ هک دن درکيم

 هدرک یزاب ملیف کی ردلواراپ

 مچ
۰ ِ 

 یل اهقنسا آ هد هجیینن صلی

 یساغا مود ملیف شی امن یل دو

 هک دادن اشن « «نونمم مهیلیخ#

 و هدوپ همیاش :لئاسم نیا مس

 تسامد رمبرپحم نانچمه یساغا

 تسا یتامفد دردس وزج نیا و

 یزایاهملیف رد ؛ هدنناوخ کی هک

 را شیپو دیک یم
 دروم راپ کی

 .دوشیم عفاو ل ایقتسا
 ملیف کپ « نونمم مهیایخ#

 داش

 صوصخب هک تسا هدننک مرگ رمو

 مرگ یادصاب ندش هتخيمآ یهلیس رب

 مه و ونهیساغآ

 تسامد رب ۸

  «یساغآ» ابمدوممهزونه

 ودنهدیم ناکت لامتسد

 یبوکیاپو صقرهب واهارمه

 ... دن زاد رپ یم

گناهج «یودهم «یرافغ هارمه هب املیس رد همه هک هدش
 ۲ ی

 او رو 9 رص» رو یهم زمز هب یساع وواهگنه 1

۳ ۱ ۰ 

 7 هارمه هب هک دنزادرپیم یبوئیاپو

 «دونمم مه یلیخ 9 ملی ر

 یرگیدنادنم رثه یساغا رب « والع

 و صفر نسمیسهلمج زا دناهتشاد شش
 رد ری

 مو

 ی ود ني تیا دروم رد

۷ 
 : دیو یم ( تس ین اهن وا هچ

 تولجیکینکترظن زا مرد ملیف»
 یئاهزاواو صثفر رظن زاو تس

1 
 هب تبث یسوسحم یک زا و رص

 مدرم فلع تاقبط یاه

 ۱ همهاسن ماهتشاد

 هد رب تذدل دثونمم مه یلیخ

 فدههب یرذو هل مينيب مد

 هکارح  تسا هدش کیدزن .دوخ

 ح ٩ دو ۱ مد رم ام

 6 .ینهعهج ره و 1

 + دوس مهیلیخ كس 1 حب

 , دناهد رب تذل

 «ذونمم مه یلیخ# ملیف رد

م دی دج گنهآ۲ ی ۶
 دن ا وشی

 یلحمی اهن اپ زهب زین هنارت ب2

 هریغ و یک رت ؛ یزارهش
 ارجا

 یطاههنارتنیا مامت
 ؛ هتک یهتفه

۳ 

 مدرم ثابز درو
 عقاو دنسپ دررم نانچن او هدرب



 : 99 و ۰
 :دنک ییفر»ها رد وج شام یددام | تد وصحم : تاجر

۱ 
 زو ریف-یل ول ملیف مارالد - راتخم 2

 رطخ زا رتالاب هناتف

 ۹ 5 . رهورف سیگنرف - هداز دعا - امن رییس ك رام یروگیرگ و اتکپ ه)ادبا ۰ شا

 دازرهس ناروت و نایدادرهم
 و 1 5:۹ 1 ۱ ۱ ۱

 زورمجنا اضر : رادربملیف | یچل امتمد سابع : نادرگ راک و تمیرانس

 یم ر زب هتناتردق : ناد

 ملیف ر یلصاد

 یجا رک رد ام رومأم

 یایلو یحورلداع - یبان یو

 ملیف رد

 یراعبب لبط

 یقشع - هتسارآ . رهورف - راینمهد : تک رشاب

۳ 
 دیعم ر وپ لیع امسا ۰ نادرگ راکو تسب رانس

 یرواجم اضر » راد رپملیف
 یناتسد اپ لادن رنه تک رشاب

 ۰ یا رو لامک . یلبح هئا رت  ثکیب یقاس - اناسک ر های

 وکیل نیهاش نابع

 یلضاف اضردمحم : نادرگ راک

 یدنولا دیشهج ۰ راد ربملیف
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